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י ה': ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ִיׂשְ ָרֵאל: ַיַחד ִנְבֶנה ַלה' ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ְמַחת ַהּתוָֹרה ׂשִ ְמָחה ּכְ ֶדֶרְך ַהּמֶלְך ֵנֵלְך:ֵאין ׂשִ ּבְ

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א איז קובע נאך א גאס על שמו 
פון הרבני הנכבד מוה"ר ישראל דוב גאלדבערגער הי"ו; 

אצינד אין דער סאטמארער שטאט 'קרית יטב לב'
דאס פאלגט נאך ערשטע "י.ד. ג"ב דרייוו" אין קרית יואל וואס איז בהורמנותא דמלכא באשטימט געווארן צו 
טראגן שמו הטוב ההולך לפניו לאות הכרת הטוב פאר זיינע אסטראנאמישע נדבות פאר די מוסדות הקדושים 

נאציאנאל בארימטע "פאליסעיד צענטער" שאּפינג מאלל שטייט אויס 
צו ווערן פארמאכט נאכ'ן נישט באצאלן די חובות.........................   102

גורלות צו באקעמפען אנטיסעמיטיזם אין 
אראנדזש קאונטי.............................  100

איינדרוקספולער באַזוך דורך געערטער קאָנגרעסמאַן פעט רייען אין שטאָט
ַאפעקטיווער זיצונג מיט ראשי ועסקני העיר, אחים לדעה, און פָארשטייער פון ק"ק ומוסדות קרית יואל; קָאנגרעסמַאן שטַאט אפ באזוך אין בית אופה "סַאטמַאר מצות" דקהל יטב לב - 

בַאדַאנקט די טויזענטער שטימען פון "אחים לדעה בלַאק וואוט" וואס האט פארזיכערט זיין שמאלע געווינס! אנטשפרעכט צו ארבעטן האנט ביי האנט מיט די עסקנים לטובת הכלל והפרט

הרחבת גבולי הקדושה 
אין 'שכונת ויואל משה' 

מיטן עפענען ווירבלענדע 
"מנינים צענטער" אין 

ביהמ"ד "בית יקותיאל" 
דק"ק קרית יואל 
ּכְדֵי ֶׁשּיּטָהֲרּו נַפְׁשֹות עְַּמךָ ִיְׂשרָאֵל:

געהויבענע מָאמענטן ביי מעמד הכשרת 
"בור מי גשמים" בראשות הגאון הגדול 

הדומ"ץ שליט"א אינעם שכונה

דערפאלגרייכער ״יחד נבנה״ 
בַאנקעט צו פינַאנצירן 

גמר והשלמה פון יעצטיגן 
ביהמ"ד דקיט"ל אין 'שכונת 
ווינטשעסטער' און אויפבוי 
פון נייעם בנין הבית המדרש 

בַאנקעט טרייבט אויף 
קָאלָאסַאלע ״אריבער 

פערטל מיליָאן דָאלער״ 
אויפ׳ן ּפלַאץ

תושבי קרית יואל 
רבתי גרייטן זיך 

מיט התרגשות צו 
פייערליכע חגיגה 

"הכנסת ספר תורה" 
קומענדיגן 'שב"ק תצוה-זכור' 

הבעל"ט בראשות כבוד קדושת 
מרן אדמו"ר שליט"א

מאסיווער פראיעקט 
אויסצוברייטערן חברון ראוד 

גייט אריין אין אקטיווע פאזעס 
פארן געברויך פונעם ביהמ"ד 

'בית כהנא' דקיט"ל וואס ווירבלט 
יומם ולילה לתורה ולתפלה

למען אחי ורעי ולמען בית ה' אלקינו:
גאנצער פראיעקט באצאלט דורך הנהלת קהל 

 יטב לב קרית יואל פאר'ן באקוועמליכקייט 
פון מתפללים און תושבים צוגלייך 

טראקטארן ארבעטן מיטן פולסטן קראפט אויף נייע 
פארקינג לאט אויפן שטח ביהמ"ד למען באי בית ה'
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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

2,007
משפחות אלמנות

3,842
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          176 יתומים )ילדים בבית(

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

ס"ה לשנהחודש ניסןחודש תשריפרנס משפחה בשר ודגים לכל שבוע
$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 בשר ודגים לכל שבוע
$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'

פינף און זעכציגסטער פארזעצונג

)Y11.002( 0348 מכתב
לכבוד הרב לויפער שליט”א

ערשטענס וויל איך אייך וואונטשן א גוטן געזונטן 
און  נחמות  ישועות,  טובות,  בשורות  פון  חודש 

צדקינו. משיח  התגלות 
איך געפין נישט גענוג ווערטער צו באדאנקען פאר 
די הילף וואס איך האב באקומען ביד מלאה ורחבה, 
וואס איר גיט פאר די אלמנות און יתומים רח”ל. פאר 
דעם  פאר  נאר  נישט  שיחיו,  קינדער  מיינע  און  מיר 
הייליגן יום טוב פסח נאר אויך א גאנץ יאר פון ימים 

טובים און אין דער וואכן.
קיין  נישטא  איז  חסד  און  גוטסקייט  אייער  צו 
די  מתנדבים,  אייער  פון  פיינקייט  די  און  גרעניץ, 
ווי זיי רעדן צו אונז ווען מען רופט אויפן  איידלקייט 

טעלעפאן.
מיט  בענטשן  און  אלע  אייך  העלפן  זאל  השי”ת 
אריכות ימים ושנים טובות, געזונטע גליקליכע יארן 
מיט פיל ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות. איך בין 
מתפלל יעדן טאג און זאג תהלים פאר די וואס דער 

געבעטן. האט  רב שליט”א  חשוב’ן 
און עס זאל אנקומען גרינגערהייט צו דעקן די פיל 

הוצאות פון אייער הייליגע ארגאניזאציע.
מיט פיל כבוד, הערכה און כל טוב ותשואת חן.

מרת .....

/
)Y01.045( 0349 מכתב

לכבוד הרב לויפער שליט"א
עס איז נישטא די שפראך אייך צו באדאנקען פאר 
טוב.  ויום  שבת  צרכי  מיט  שטוב  אונזער  באלייכטן 
וואס א גרויסע חלק און עול איז אויף די פרוי, האט 
די  פיל.  פיל  פארגרינגערט  און  פארלייכטערט  איר 
איבעראל,  פון  אייך  בענטשן  אידן  וואס  ברכות  אלע 
מקוים  זאל  אינצווישן,  מיינע  אריינגעווארפן  אויך 
אנצוגיין  כח  און  געזונט  די  האבן  ווייטער  און  ווערן. 
וואונטש  ווארימע  א  און  מיט אייער עבודת הקודש. 
אז השי"ת זאל אייך באשערן אייביג און אלעמאל פון 

אלעם גוטן מיט געזונט און נחת אויף טריט און שריט!
א געזונטע ווינטער
מרת .... ומשפחתו

/
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לכבוד הרב לויפער שליט”א
וויאזוי קען איך אנהויבן ארויסברענגען,

מיינע געפילן וואס טוען אין מיין הארץ הענגען.
הרב לויפער איר פארמאגט א הארץ פון גאלד און 

זילבער,
זאל השי”ת אייך באצאלן מיט פיל געזונט און נחת 

פון אייער חשובע משפחה און קינדער.
איר פארשטייט א צווייטנס געפילן,

צו חסד און מעשים טובים טוט איר צילן.
און  עלענדע  אזויפיל  צו  ביישפיל  א  זענט  איר 

שוועסטער, און  ברידער  פארווייטאגטע 
און  וואג  יעדע  איבער  פליסט  בסתר  מתן  אייער 

מעסטער.
איר פילט שטענדיג אין יעדע צייט מיט,

גאנץ  א  און  סוכות  סיי  פסח  סיי  מצב,  יעדע  אין 
יאר ווייסט איר אייביג וואס צו טאן און וויאזוי צו טון 

גוט. און  ריכטיג 
ווערט  לולב  און  אתרוג  מהודר’דיגע  הערליכע  א 

טיר, צום  באשיידענערהייט  אזוי  געברענגט 
די ארדער פון פסח קען מען באשרייבן און שרייבן 

אבער עס וועט נישט זיין קיין עק און שיעור.
אייער טיפע חכמה דערקענט זיך איבעראל,

זוכט צו דערפרייען יעדעם  וויאזוי און  ווייסט  איר 
אלעמאל.

עס מאכט זיך ווען עס טוט אזוי וויי און מען פילט 
נישט אין די בעסטע ראמען,

ווייל  הארץ,  אויפן  לייכט  און  דערפרייט  ווערט 
פארברענגען  צו  וואס  מיט  דא  איז  אייך!!  בזכות 

צוזאמען.
איר זענט מיר ממש מחי’ אויפן העכסטן פארנעם,

און  הנפש,  שלוות  הנפש,  מנוחת  הערשט  עס 

השם!!! פון  ברכה  א  באמת  איז  עס  הדעת,  הרחבת 
אויף  השם  קידוש  גרויסע  אזא  ישראל  כעמך  מי 
טעג, און  וואכן  שבתים,  טובים,  ימים  יארן,  די  אלע 

איר זענט א דוגמא אין יעדע פרט אין וועג.
הקב”ה און די גאנצע פמליא של מעלה טוען אויבן 

פון אייך פיל פיל קוועלן,
גאר גוטע מליצי ישרים מאכן זיכער אז די רבש”ע 

זאל אלע אייערע בקשות צושטעלן.
ערווארטעטע  אונזער  פאר  כסדר  טוט  איר 

פעולה, נאך  פעולה  אויסלייזונג 
האט  איר  אז  טייטלען  מען  וועט  אייך  אויף  און 

גאולה!!! די  געברענגט 
מיט פיל פיל הכרת הטוב, מרת .....

/
)E21.013( 0351 מכתב

טייערער הרב לויפער, עד מאה ועשרים שנה
פאר  באדאנקען  אייך  געוואלט  נאר  האב  איך 
צו  געטאן,  האט  איר  וואס  ארבייט  געוואלדיגע  די 

יתומים. און  אלמנות  די  פארזארגן 
עס ווערט געטאן מיט אזויפיל ערנסטקייט און אן 

קיין שום פראגעס.
פיל  מיט  בענטשן  אייך  אייבירשטער  דער  זאל 
נחת, הצלחה און שמחה, פאר דעם וואס איר מאכט 

לעבן. אונזער  גרינגער 
מיר  און  געשעצט,  שטארק  גאר  ווערט  עס 

דערפון. וויסן  זאלט  איר  אז  ווילן  פערזענליך 
א שיינעם דאנק, מרת .....
/

)E15.015( 0352 מכתב
לכבוד דעם “קרן” פאנד,

ווען איר פראוועט דעם יום טוב פסח פון היי יאר, 
זאל איר שעפן שלום, געזונט און פרייליכקייט.

א גוט יום טוב.
יישר כח פאר אלעמען.

מיט שעצונג, משפחת .....

/
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O N LY  AT  2 0  I N D U S T R Y  D R I V E ,  M O U N TA I N V I L L E ,  N E W  Y O R K  •   8 4 5 . 2 0 3 . 1 2 4 2

40% OFF LIGHTING  
 15% OFF ALL SHOWROOM SAMPLES
Guaranteed Pesach delivery on in-stock tables, chairs and sets

ONE DAY 
warehouse
SALE
SAVE up  

to 60%
Chairs - Dining Tables - Consoles - Sofas - Bedroom Sets

SUNDAY, FEB. 26    
10am-7pm
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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
שט אייך געלט און באקומט א

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

סעיל ענדיגט זיך

זונטאג תצוה
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בס״ד

ן א פ ע ל ע ט ׳ ב ו  ה ש ע מ ך  כ ט  ס ק ע ט ׳ ב ו  ה ש ע מ כ

קיין שום גדרים 
אויפגעבן 
צו שַאפן 
מיליָאנען.

ונתנו: די סָאפיסטיקירטע 
ּפלַאטפָארמע פאר קאמּפיינס 

על טהרת הקודש

טעקסט מעסעדזש סיסטעם
מיט אלע ּפיטשיווקעס

1

טעלעפאן סיסטעם
פול-אּפדעיטעט

2

כשר'ע וועב-ּפעיזש
מינימאל און אויסגעהאלטן

3

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

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

INTERNATIONAL

Approved and 
endorsed by:

א פול-
אפדעיטעט 

פארזיכערטע 
און 

אויטָאריזירטע 
טעלעפאן 
סיסטעם 

צו דורכפירן 
מעכטיגע 

קאמפיינס און 
געלט אקציעס 
אויף א הייליגן, 

ערליכן, אויס-
געהאלטענעם, 

כשר׳ן, 
איידעלן, אופן!



6

1 Lemberg Ct.  845-774-2433

 די גרעסטע אויסוואהל פון ספיקערס און
 אלע צוגעהערן פאר א טאנצעדיגן פורים,

 פאר אינדערהיים און פאר גרופעס

The speaker you 
had last Purim 
broke down at 5 PM.
This year, invest in high quality Purim equipment for a lively, 
uninterrupted music experience.

We carry a huge variety of Keyboards, Speakers, 
Mics, Guitars and Accessories, Cables, and cases. 
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עיני 
עניים 

נשואות 
למקרא 
מגילה

ווען איר גרייט זיך צו 
פראווען דעם פורים 

געדענקט אז ביי טויזנטער 
משפחות אין ארץ ישראל 

איז די 
שטוב 
ליידיג. 

זיי קענען נישט 
ווארטן ביז פסח.
מען דארף שוין 

אנהייבן דעם חלוקה 
תיכף נאך פורים. 

לאמיר זיי מאכן א שמחת 
פורים און שוין שיקן 

אונזער נדבה באצייטנס.

chibasjerusalem.com

4802A 12TH AVE.
BROOKLYN, NY 11219

רופט 24 שעה

 עסן אויף
יו״ט פסח 

מלבושים פאר 
די קינדער

א כזית מצוה 
צום סדר

718.633.7112
צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירושלים

מען האט 
נישט קיין 

ברויט צו לייגן 
אויפ׳ן טיש.

עלטערן זארגן זיך שוין 
אויב זיי וועלן האבן 
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  והימים האלו נזכרים ונעשים - לרומ"ם!  

פלאַמעדיגע 'ימי הקהלה' הילט 
איין אלע תושבי העיר רבתי 

אינעם הייליגן 'תרוממנה-ציהל'!

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

דורכברוכן, לייכט און שיינט מיט ּפרַאכטפולע שטרַאלן!

נייע ״תשפ״ג מעמבער קארטלעך״ וועט ווערן 
ארויסגעשיקט קומענדיגע ענדע וואך פאר 

אלע אויסגעצאלטע מעמבערס — בענעפיטן 
און דיסקאונטס ביי נאענט צו 50 געשעפטן!!!

'תרוממנה' גרייכט  66 
ּפרָאצענט פונעם קיילעכיגן 

מיליאן דאללער ציל!!!

ָאּפדעיט, גייענדיג צום דרוק: 
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 גורלות הם לכם:  

רייכע געווינסן יעדן טאג פון קאמפיין 
טעג ביז יום הקהלה ז' אדר הבעל"ט

אם לא עכשיו, אימתי: ווארימקייט ביי יעדן תושב העיר אויסצוצאלן 
גענצליך די דמי חבר אין יעצטיגע קאמפיין טעג! ווען דען אויב נישט יעצט? 

מיט זייטיגע פארדינסטן און בענעפיטן באגלייט!

ַא קהלה מלא חידושים, ָאבער 
״מעמבערשיּפ״ איז מיסודו 
פונעם הייליגן רבי׳ן אליין!

לָאמיר נישט פַארגעסן, אין דעם זמן קהלה לכל, ַאז טרָאץ ווָאס ק״ק קרית יואל 
איז טאקע מלא חידושים, דער תרוממנה קאמּפיין איז א חידוש אין די וועלט פון 
מעמבערשיּפ-קאמּפיינס, איז ָאבער דער עצם ״מעמבערשיּפ״, דאס עצם צאלן די 
״דיוס״, די התחייבות הקהלה, נישט קיין נייער חידוש; נָאר דָאס איז עּפעס ווָאס 

אבינו רועינו רבינו הקדוש זי״ע ַאליין הָאט מחדש געווען!!!

ווייל צפה אותו צדיק ברוח קדשו, אז אויב מבצר קהלתו וויל קענען האבן 
א קיום, מוז עס זיין דורכדעם ווָאס יעדער איינער, זאל זיין א חלק און צאלן 
דמי חבר, און טַאקע בלויז מיט דעם הייליגן העכערן כח זעט מען ווי דער כח 

פונעם צדיק אמת בלייבט ַא נצחיות ווי ס׳איז הולך וגדל עד היום הזה!

און ָאט דָאס מוזן מיר האלטן פאר די אויגן, אין דעם יעצטיגן גורל׳דיגן מָאמענט, 
א אויב ווילן מיר אנהאלטן ווייטער מיט די ַאלע יסודות ַאזוי ווי דער צדיק אמת 
הָאט עס אראּפגעשטעלט, אויב ווילן מיר האבן א קהלה ווָאס בַאגלייט אונזערע 
יונגעלייט, אונזערע דורות, ביים אויפשטעלן זייערע בתים נאמנים בישראל, אויב 
ווילן מיר האבן א קהלה וואס שטעלט צו דעם כח התורה, דעם כח הטהרה, דעם כח 
החסד, דעם כח הקדושה פאר אונז און אונזערע דורות, מוזן מיר ָאנהַאלטן פקודת 

קדשו פון הייליגן רבי׳ן זי״ע בכל לבבינו ונפשינו!

ובכן קרית יואל רבתי עם, השמיעני 
את קולך והראינו את מראך, כי 
קולך ערב כי מראך נאווה! 

חביבה מצוה בשעתה! יעצט אין דעם זמן קהלה לכל! צאלט יעצט אויס דעם מעמבערשיּפ 
תיכף ומיד און גייט ַארויף מיט אייער מעמבערשיּפ צו ַא העכערע דרגא! יעצט איז דער 
גייט  ווָאס  ווערט פָארמירט,  ״זמן קהלה לכל״, א מעכטיגער היסטארישער ״כח הרבים״ 
לסופה של דבר אי״ה ערצייגן דעם ציל פון ״מיליאן דאלער״, עד תומה, לא תחסר כל בה!!!

דער ״זה וזה נהנה״ איז דָאך אפילו איבריג צו ערקלערן, מיט די אלע טובות והנאות וואס 
מ׳געניסט בכל יום ובכל עת ובכל שעה, ָאבער אזויפיל איז דָאך זיכער ַאז אפילו פינַאציעל-

גערעדט איז עס לוינבַאר ביז גָאר, ווייל בעת ווען מ׳באצאלט יעצט, ווערט מען תיכף ומיד 

בארעכטיגט צו געניסן פון די ּפאּפולערע ׳קהל׳ישע בענעפיטן׳, ָאן קיין איבעררייס, און איר 
באקומט א שאנס צו זיין איינער פון די גליקליכע געווינער פון די רייכע גורלות!

ובכן קרית יואל רבתי עם, השמיעני את קולך והראינו את מראך כי מראך נאווה! 
ריכטיג  דיין  צייג  גַאנצן קרַאפט,  דיך הערן, מיט׳ן  לָאז  הייליגע שטָאט,  יואל,  קרית 
געשטַאלט, דיין אמת׳דיגן כח אדיר ונפלא, ַאז דו וועסט קיינמָאל דיין קהלה נישט 
לָאזן פַאלן, נָאר איר בויען, ּפרעכטיגער און מעכטיגער, כי, ווייל, ״אנו קהלתינו, ואתה 

קהלינו״! מיר זענען די קהלה, די קהלה איז אונז!

להיות עושים את הימים האלה, אלפי תושבי העיר וועלן ממלא זיין רצון צדיק רביה״ק 
זי״ע ופקודת קדשו של ממשיך דרכו כ״ק רבינו שליט״א, און מיט ״ַא מיליָאן״ פארזיכערן 

עתיד העיר, עתיד הקהלה, ועתיד דרך הקודש, בגאון, בעוז, וברמה!

ועל קרית יואל עירך! ַא מיליָאן אין מעמבערשיּפ-קעש! קרית יואל באווייזט עס, 
ָאן קיין צווייפעל, בגאון ובעוז!!

קרית יואל גייט צייגן די ראשי 
הקהלה: מיר ווילן עס!!! 

מיר זענען דערין אינאיינעם!!!
ס׳איז קיין סוד נישט; יעדער ווייסט דָאס פָאלגענדע.

דָאס אויפהַאלטן און פַארברייטערן די קהלה קדושה אין קרית יואל, ווערט קָאסטבַארער 
ָאּפ  ָאּפ מיליָאנען! עס קָאסט  יעדן פארבייגייענדן טָאג! עס קָאסט  און פַארצווייגטער מיט 
טעג און נעכט, מ׳דַארף איבערשווימען עגמת נפש׳ער און שוועריגקייטן, תלאות שמוצאים 
אותנו בדרך, ָאבער מ׳שרעקט זיך פַאר גָארנישט! די הנהלת הקהלה רייסט פון זיך לעבעדיגע 

שטיקער צו קענען פָארזעצן און ּפרָאגרעסירן!

יעצט איז הגיע הזמן, הגיע הרגע, הגיע העת, הגיע השעה, ווָאס דער ציבור מוז קלָארשטעלן, 
ס׳קָאסט טַאקע ממון ודמים ָאבער יעצט, גייען  קליּפ און קלָאר: מיר זענען מיט אייך!!! 
מיר ַאלע, ״גאנץ קרית יואל״, יעדער יחיד ויחיד, מיט׳ן זיך אנשליסן אלס ״אקטיווער 
חבר הקהלה״ מיט אויסגעצאלטע מעמבערשיּפ צייגן און דעמָאנסטרירן: טייערע ראשי 

הקהלה, מיר זענען ַאלע דערין אינאיינעם!!! מיר ווילן עס!!!

מיט יעדן מעמבערשיּפ ווָאס ווערט ״יעצט״ געצאלט בעתו ובזמנו, צייגט יעדער יחיד פַאר 
די ראשי הקהלה, ַאז מיר טָארן נישט אויפגעבן, מיר טָארן נישט צוריקפַאלן, ווייל אין קיום 
הקהלה איז דָאך תלוי אונזער יסוד, אונזער קיום, אונזער שטָאט, וואס רבינו הקדוש זי״ע האט 
מיט אזויפיל בלוט און שווייס געגרינדעט ס׳זָאל עד ביאת הגואל דינען ַאלס די בַאזע פַאר יעדן 

איד מעדת צאן מרעיתו זיך צו קענען דערהַאלטן בדרך הסלולה לנו!
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פון ראש חודש אדר ביז ז׳ אדר

א זייטיגער באלוינונג מיטן ַא גורל טעגליך
ערפילן אייער פליכט אין צייט!

קאמפיין טעג

ות!ות!
  

גורלגורל

בס״ד

צאלט פריער, געווינט מער!

א' אדר

$500 משמש שטיבל1
ביהמ"ד הגדול - ישמח משה - בית כהנא - בית יקותיאל

ב' אדר

$500 ספרים ומתנות2
ספרים מתנות און אידישע ארטיקלן

ביי די בארימטע דורן דזשודעיקא געשעפט

ג' אדר 

$500 שפילצייג3
ביי "טויס טו דיסקאווער"

מיט איר גרויסע אויסוואל פאר די גאנצע פאמיליע

ד' אדר

$500 פלייש4
העכסטע דרגה בכשרות הבשר ביי בית המקולין 

דקהלתינו הק' "סאטמאר פלייש"

ו' אדר

$500 פסח סעט6
הערליכע פסח סעט

פון די בארימטע מפואר זשודעיקא

ה' אדר

$500 פיש5
לכבוד שבת ויום טוב, פיש מיט א הויכע קוואליטעט 

ביי "רעב פישל" פיש געשעפט

ז' אדר

$500 דריי גוד7
ביי די פריש געעפענטע לאקאל 

פון די בארימטע מענס קארנער
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פון ראש חודש אדר ביז ז׳ אדר

א זייטיגער באלוינונג מיטן ַא גורל טעגליך
ערפילן אייער פליכט אין צייט!

קאמפיין טעג

ות!ות!
  

גורלגורל

בס״ד

צאלט פריער, געווינט מער!

א' אדר

$500 משמש שטיבל1
ביהמ"ד הגדול - ישמח משה - בית כהנא - בית יקותיאל

ב' אדר

$500 ספרים ומתנות2
ספרים מתנות און אידישע ארטיקלן

ביי די בארימטע דורן דזשודעיקא געשעפט

ג' אדר 

$500 שפילצייג3
ביי "טויס טו דיסקאווער"

מיט איר גרויסע אויסוואל פאר די גאנצע פאמיליע

ד' אדר

$500 פלייש4
העכסטע דרגה בכשרות הבשר ביי בית המקולין 

דקהלתינו הק' "סאטמאר פלייש"

ו' אדר

$500 פסח סעט6
הערליכע פסח סעט

פון די בארימטע מפואר זשודעיקא

ה' אדר

$500 פיש5
לכבוד שבת ויום טוב, פיש מיט א הויכע קוואליטעט 

ביי "רעב פישל" פיש געשעפט

ז' אדר

$500 דריי גוד7
ביי די פריש געעפענטע לאקאל 

פון די בארימטע מענס קארנער



12

אלפי תושבי קרית יואל רבתי גרייטן זיך 
מיט התרגשות צו פייערליכע חגיגה »הכנסת 
ספר תורה« קומענדיגן ›שב«ק תצוה-זכור‹ 

בראשות כ״ק מרן אדמו«ר עט״ר שליט«א

  מרבין בשמחה — אין שמחה כשמחת התורה — והעיר קרית יואל צהלה ושמחה:  

  וביום השבת קודש שישו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל:  

שמחה וחדוה אין קרית יואל רבתי עם קרית מלך רב ַאז מ׳וועט הָאבן די 
זכי׳ לעשות את השבת בצלא קדישא עלאה פון הוד כ״ק מרן רבינו שליט״א 
ווָאס קומט צו פָארן ממעון קדשו צו בַאשיינען דעם שבת של שמחה פון קהל 

עדתינו אין קרית יואל רבתי לרגל שמחת התורה ושמחת הקהל הקודש
  עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך  

אלפי אנ״ש קוקן ארויס ברגשי קודש אויף געהויבענע תפלות, עריכת השלחנות, שמחה 
הרוממה הכנסת ספר תורה בעצם יום השבת, ווארעמע התעוררות׳דיגע רעוא דרעוין און 
מעמד שמחת התורה במוצאי יום גילה, ובזמן שהצדיק בעיר היא הודה היא זיוה היא הדרה

 ובהיכלו כולו אומר כבוד ועוז:   זכו״ר את יום השב״ת לקדשו
ספר תורה וועט ווערן אַריינגעפירט בקול רינה ותור״ה 

המון חוגג במקהלות אלפי אנ״ש בעצם יום השבת 
אינעם ״היכל בית המדרש הגדול״ ברוב עם הדרת מלך
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ְרָעם אשרי עין ראתה שמחת קהלינו! ְוִזְכָרם לֹא־ָיסּוף ִמּזַ
• אויספירליכע דעטאלן איבער דעם געהויבענעם שבת של שמחה בקהלתינו המעטירה וועט נָאכפָאלגן אי״ה קומענדיגע וואך • 

פייערליכער קלימַאקס פונעם שבת של שמחה וועט 
אי״ה זיין במוצאי יום גילה, ביים התלהבות׳דיגן 

מעמד ״שמחת התורה״ נאך מעריב און הבדלה בתוּפים 
ובמחולות, ואשרי עין ראתה אהלינו בשמחת קהלינו

____________________________________________     כולם יקבצו ויבואו לך:  ____________________________________________ 

אנ״ש חברי הקהלה פון ַאלע גלילות און געגענטער אין קרית יואל רבתי וועלן קומען צו פָארן במוצאי יום גילה 
אנטייל צו נעמען אין די פייערליכע ״שמחת קהלינו״ בתוככי קהל ועדה ובקרב קדושים תתהלל!

 במוצאי יום גילה — יום ּפנה בצל תומר קול צהלה ורינה: 

ומלכינו בראשינו כ״ק מרן רבינו עט״ר שליט״א

ה ב ג נש ה  ג גי ח

כולם בברית יחד במקהלות אלפי אנ״ש • שבת קודש תצוה - זכור  תשפ״ג
או 

וב

נו הקדוש והטהור זי״ע ומ״מ רבינו הגה״ק בעל ברך משה זי״ע
בי

ק ר
כ״

תינו
בו

לוי ולזכרון נשמת מרנן ר
עי

ל

_________________________________________
_________________________________________שנכתבה ע״י אלפי חברי קהלתינו הקדושה

בס״ד

ּ מְחַת קְהָלֵנו ֵרי עַיִן ָראֲתָה ִשׁ אְַשׁ
מהודר׳דיגע ספר תורה איז געשריבן 
געווָארן בשותפות כל הקהל הקודש 
אלפי אנ״ש חברי קהל יטב לב תושבי 

העיר קרית יואל רבתי ַאלס פַאראייניגטע 
אונטערנעמונג לע״נ מרן רביה״ק זי״ע 
ומ״מ הגה״ק רבינו הברך משה זצוק״ל

געהויבענע שמחת קהלינו וועלן זיך אנהייבן ביים 
געהויבענער מעמד ׳ועתה כתבו לכם׳ ״דאנערשטאג תצוה״ 

ביי סיום כתיבת האותיות אין היכל ביהמ״ד הגדול
_______________________________________________________________________________________________________________________________

מעמד וועט באשיינט ווערן כ״ק מרן אדמו״ר שליט״״א 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ריקודין של שמחה לסיום כתיבת האותיות בתופים ובמחולות

וועט געגעבן ווערן די געלעגנהייט פאר אלפי אנ״ש ״שותפים״ די ספר תורה אריינצושרייבן אותיות במשך דעם טָאג

 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת: 
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בתוך  "שכונה  נייעם  דעם  אין   — יואל.  קרית 
״ווינטשעסטער  רואיגע  הערליכע  די  עיר", 
געגענט״, הָאט דעם פַארלָאפענעם ליל שישי יתרו 
העעל"ט געשיינט און געלויכטן מיט די שענסטע 
פַארבן די געטריישַאפט און ברען פון די לָאקַאלע 

תושבי השכונה וועלכע פלַאמען בכל לבבם ובכל 
צו  און  הקדושה  גבולי  הרחבת  די  פַאר  נפשם 
צעמענטירן די רוחניות׳דיגע יסודות הקהלה, ווָאס 
יואל, צו  איז דער פונדַאמענט פַאר תושבי קרית 

קענען פָארזעצן בדרך הקודש בעוז וברמה.

ביי ַא נָאבעלער רייכע באנקעט בביתו פון אחד 
המיוחד שבחבורה מתושבי השכונה, איז ָאפיציעל 
ערעפענט געווָארן דער פיבערדיגער "יחד נבנה" 
קַאמּפיין, וועלכע איז ַאריין אין קרַאפט צו פינַאנצירן 
עקזיסטירנדן  יעצטיגן  פונעם  והשלמה  גמר  דעם 

ּפאר  ברוב  תלה  על  עומדת  איז  וועלכע  ביהמ״ד 
והדר, און גלייכצייטיג גיסן די פונדַאמענטן פַאר׳ן 
דער  לב,  יטב  דקהל  החדש  ביהמ״ד  פון  אויפבוי 
בעפָארשטייענדער רוחניות׳דיגער הויּפטקווַארטיר 

פון די גאנצע שכונה. 

דערפאלגרייכער ״יחד נבנה״ באַנקעט אין ״שכונת 
ווינטשעסטער-קרית יואל״ טרייבט אויף קאָלאָסאַלע

״אריבער פערטל מיליאָן דאָלער״ אויפ׳ן פּלאַץ
ערעפנט גרויסצוגיקער ״יחד נבנה״ קאמפיין ווָאס וועט אי״ה פינַאנצירן גמר והשלמה פון יעצטיגן ביהמ"ד 

און אויפבוי פון נייעם בנין הבית המדרש החדש דקהל יטב לב שכונת ווינטשעסטער, קרית יואל

פרעכטיגע באנקעט אין שטוב פון איש האשכולות הר"ר נפתלי הירצקא מארקאוויטש הי"ו, מּפארי אנ״ש תושבי השכונה

יחד נבנה לה' אלקי ישראל:

בַאגייסטערונג ביי הנהלת הקהלה און קרן הבנין פון ריזן סכומים נדבות, גרייכנדיג איבעררַאשנדן סך הכל פון אריבער 
פערטל מיליָאן דָאלער בלויז פון לָאקַאלע תושבים וועלכע פלַאקערן מיט׳ן גַאנצן הַארץ פַאר זייער רוחניות׳דיגן עתיד

פָארגעקומען אין שטוב פון הר"ר נפתלי 
הירצקא מארקאוויטש הי"ו, מגבאי 

הביהמ״ד וחבר וועד קרן הבנין

אינפָארמַאטיווער אויפטריט פון גבור החיל מוה״ר יוסף יוזפא לאנדא 
הי״ו, חבר הנהלת הקהלה, מיט דעטאלירטע רעפאראט איבער די 

עבר, הוה און עתיד פאר די פארזאמעלטע תושבי השכונה

ֵהיִטיבּו 
ר ל ֲאׁשֶ ּכָ
רּו׃ ּבֵ ּדִ

ר  ֲאׁשֶ ַוֲהִקימִֹתי ּכַ
י ְלָבִבי ּוְבַנְפׁשִ ּבִ
ִית ֶנֱאָמן: ּבַ
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בבית עושה ומעשה 
לה׳ ולתורתו

ָאט די ּפרעכטיגע מאורע למען הרחבת גבולי 
הקדושה איז בּפאר והדר, און בהצלחה נפלאה, 
איש  האי  פון  שטוב  אין  געווָארן  געּפראוועט 
מארקאוויטש  הירצקא  נפתלי  הר"ר  האשכולות, 
הי"ו, מּפארי אנ״ש תושבי השכונה, וועלכער הָאט 
די זכי׳ צו זיין עומד על הּפקודים בתור גבאי נאמן 
פונעם ביהמ״ד און דינט אלס חבר ועד קרן הבנין, 
הנהלת  די  ַאנטקעגנגעקומען  לבו  בטוב  איז  און 
הקהלה און ועד קרן הבנין צו פַאררופן די מסיבה 

נהדרה פַאר׳ן אייגענעם בית גדול וקדוש.

דער חשוב׳ער גבאי, וועלכער איז געשעצט ביי 
ַאלע תושבים ומתּפללי הביהמ״ד על רוב ּפעליו, 
עצומות,  כוחות  ַאריינגעלייגט  ּפערזענליך  הָאט 
מיט די מיטהילף פון די געטרייע עסקנים חברי 
ומעריציו,  ידידיו  לַאדענען  צו  הבנין,  קרן  ועד 
ַאלעס לָאקַאלע תושבים ומתּפללי הביהמ״ד, זיך 
צונויפקומען אינאיינעם, אויפבויען ַאן עתיד פַאר 
זיך און די דורות, דָא אין די הייליגע שכונה, ווָאס 
פון  נפרד  בלתי  חלק  ַאלס  געווָארן  נתרחב  איז 

קרית יואל עוז לנו.

געווָארן,  סערווירט  איז  מסיבה  רייכע  ַא 
געווען  דָאס  איז  נעים  ומה  טוב  מה  והנה 

זיצן  השכונה  תושבי  ווי  באאבאכטן  צו 
שבת אחים גם יחד און פַארברענגען 

דאס  וואס  ובידידות,  באהבה 
אליין הָאט ָאּפגעשּפיגלט דעם 

עצם געשטעל פון ״שכונת 
וואו  ווינטשעסטער״, 

לעבט  יעדער 
ך  י ל ר ע ד ו ר ב

אינאיינעם, 
דָאס  און 
ד  ״ מ ה י ב
איין  איז 
ק י ט ש

ה ו ח א
וואו  וריעות, 

העלפט  יעדער 
איינער  ַארויס  זיך 

יעדער  און  ַאנדערן,  דעם 
לייגט צו ַא הַאנט פַאר׳ן הצלחת 

הביהמ״ד, איש את רעהו יעזורו ולאחיו 
יאמר חזק.

בַאנקעט איבערצייגט: די תושבי 
השכונה זענען גרייט און געטריי!

ַא  בַאקומען  געדַארפט  מען  הָאט  אויב 
עס  שטַארק,  ווי  ווייט,  ווי  אּפשּפיגלונג,  שטיקל 
די  פון  ווַארימקייט  די  געטריישַאפט,  די  איז 
הערליך  אזוי  ַאצינד  עס  איז  השכונה,  תושבי 
דעמָאנסטרירט געווָארן, מיט די שענסטע פַארבן!

מ׳הָאט בַאשיינּפערליך געזען ווי ״יעדער״ פון 
פַאר׳ן  ברענט  השכונה  תושבי  געלַאדענטע  די 
געהערט  מ׳הָאט  הַארץ.  גַאנצן  מיט׳ן  אויפבוי 
פון זיי ווי יעדער שּפירט ״פערזענליך״ אט דעם 
לה׳,  גדול  בית  ַא  אויפצובויען  ּפרָאיעקט  ריזן 
סַאטמַארער  ריכטיגע  ַא  מעט,  מקדש  בית  ַא 
געגענט  ווַאקסנדער  נייער  דער  פַאר  אימּפעריע 
ווָאס שּפרודעלט שוין מיט צענדליגער היימישע 
דייקא  זיין  מקום  קובע  ווילן  וועלכע  משּפחות 
וועט  וועלכע  ביהמ״ד,  סַאטמַארער  ַא  אין 
מיט  תלּפיות  תל  ַאלס  ווערן  אהערגעשטעלט 

מקוה  והתפלה,  התורה  חדרי  הצטרכות,  ״ַאלע״ 
ַאנדערע  ַאלע  ווי   , וכו׳  הוראה,  חדר  מפוארה, 

סַאטמַארער בתי מדרשים.

רצון  הייליגן  דעם  אויגן  די  פַאר  הַאלטנדיג 
פון רביה״ק זי״ע 

ויבלחט״א   —
כ״ק מרן רבינו 
שליט״א — ַאז 

שלומו  אנשי 
ו י ד י מ ל ת

זָאלן  וחסידיו 
מקום  קובע 
דייקא  זיין 
״אייגענע  אין 

מדרשים״,  בתי 
ַאן  הָאבן  דָאס  דָאך  איז 
סאטמארער  אייגענעם 

״אוויר  ווי  ממש  ביהמ״ד 
שלומינו  אנשי  פַאר  לנשימה״ 

וועלכע  שמו  וחושבי  ה׳  יראי 
קלַאמערן זיך לאילנא דחיי און צו די 

הָאט  צדיק אמת  דער  ווָאס  קהלה הקדושה 
שטרעבט  יעדער  ווען  אויפגעבויעט, 
לייכט- אייגענעם  ַאן  הָאבן  צו 

גַאנצער  דער  פַאר  טורעם 
געגענט, בדרך הסלולה 
לנו  והמסורה 

ר ו ד מ

דור.

די  בעת 
ע  ג י ד ׳ ת ו י נ ח ו ר

י ו ב פ י ו א
״שכונת  פון 
ווינטשעסטער״ 

ַאצינד  איז 
הויּפט- ַא 

די  פון  קָאנצעטרַאציע 
גבולי  הרחבת  ָאנגייענדע 

אינערהַאלב  ּפרָאיעקטן  הקדושה 
און רבבות  דער סאטמארער אימּפעריע, 

אנ״ש תלמידי וחסידי סאטמאר בכלל און תושבי 
זיך צו מיט געשּפַאנטע  יואל בפרט, קוקן  קרית 
אויגן אויף דער הצלחה פון דער אונטערנעמונג, 
ממש  תושבים  לָאקַאלע  די  ביי  דָאך  דָאס  איז 
ּפריָאריטעט נומער איינס, זיי לעבן דָאס דָאך מיט 

ַאליין, ווי די ערעפענונג פון צייטווייליגן ביהמ"ד, 
און די בעפָארשטייענדע אויפבוי פונעם ביהמ״ד 
פון  קאּפיטל  פרישע  ַא  ָאנהייבן  טוט  החדש, 
בליה און וואוקס אין קהל עדתינו, פַארזיגלענדיג 
דער  פון  חותם  מיט׳ן  געגענט  ווַאקסנדן  דעם 
הייליגער סַאטמַארער 
קהלה ווָאס רינגעלט 
שטָאט  די  ַארום 
רוחותי׳,  ד׳  לכל 
ורוה״ק אומרת 
וכן  ירבה  כן 

יפרוץ.

ּפַאסיגע 
דרשות 
נפלאות 
ברענגען 

ַארויס 
דעם זכות פון 

בני השכונה

מען  הָאט  בַאנקעט  גייסטרייכן  דעם  ביי 
דורך  אויפטריט  אינפָארמַאטיווע  ַאן  געהערט 
הָאט  וועלכער  הי"ו,  וויינבערגער  שמעון  הר"ר 
ּפַאסיג ָאנגעווַארימט דעם ציבור איבער 
פון  חשיבות  אויסטערלישע  די 
אונטערנעמונג.  הייליגן  דעם 
אויפגעטרעטן  הָאט  דַאן 
דער בעל אכסניא, 
הר"ר נפתלי 

הירצקא 

מארקאוויטש 
הָאט הי"ו,  וועלכער 

ם  ש וועד ב חברי  די 
הבנין,  די קרן  פַאר  פָארגעלייגט 

בַאטייליגטע די געווַאלדיגע זכות און די אייביגע 
זכי' ווָאס מען קען ַאצינד הָאבן מיט ַא שותפות 

אין דעם בית הגדול והקדוש.

געוויס  איז  בַאנקעט  פון דעם  דער קלימַאקס 
גבור  האי  פון  אויפטריט  רייכער  דער  געווען 
חיל, איש המעש וכביר הּפעלים הרה"ח ר' יוסף  
וואס  יוזפא לאנדא הי"ו - חבר הנהלת הקהלה, 
רעפאראט  דעטאלירטע  א  איבערגעגאנגען  איז 
איבער די פלענער און אויפבוי פונעם גיגאנטישן 

בנין הביהמ"ד דשכונת ווינטשעסטער.

יוסף  הר"ר  הָאט  דרשה  זיין  פון  ענדע  ביים 
יוזפא הי"ו פרעזענטירט א הערליכע מתנה בשם 
הר"ר  האכסני',  בעל  פַאר'ן  השכונה  תושבי  די 
נפתלי הירצקא הי"ו, בייגעלייגט מיט א בריוו מיט 
ווארימע דברי הכרת הטוב וואס איז פארגעליינט 
אהרן  יואל  הר"ר  הדגול,  העסקן  דורך  געווארן 
שווַארץ הי"ו מנהל מפעל עמוד התורה דקיט"ל, 

מחשובי תושבי השכונה.

כי אנחנו יחד נבנה: דער 
איבעררַאשנדער ָאנשלוס!

ראשי  די  פאר  איבערראשונג  ריכטיגע  די 
קהלה און חברי ועד קרן הבנין איז געקומען צום 
שלוס פון דער בַאנקעט, ווען מ’האט ָאנגעהויבן 
די  פון  יעדן  מיט  ּפערזענליך  תכלית״  ״רעדן  צו 
דאס  ארויסגעשטעלט  זיך  ס'האט  און  תושבים, 
די  העכער  אסאך   — מציאות  אומגלויבליכע 

ערווארטונגען!

עטליכע  ווי  הערן  צו  געווען  איז  נחת  ַא 
אז  מיט שטאלץ  אויסגערופן  האבן  באטייליגטע 
זיי האבן שוין לאנג א חלק אין די הרחבת גבולי 
״קרן  אין  שותף  א  זיין  דורכ׳ן  הקדושה 
ַאסַאך  און  הק',  דקהלתינו  הבנינים״ 
וועלן  זיי  אז  געמאלדן  האבן 
פרישע  זיין  מוסיף  יעצט 
צו  הוספות  גרויסע 
דעם  פינַאנצירן 
פון  אויפבוי 
בית  דעם 
ההולך  ה' 
ונבנית לשם 

ולתפארת!

איינעם  פון 
צווייטן  צום 
געשּפַאנט  הָאבן 
חברי  און  עסקנים  די 
שפיץ  אין  הבנין,  קרן 
מזכיר  ענערגישן  פון 
יושע  ר'  הרה״ח  הקהלה 
ומה  הי״ו,  שטויבער  אליעזר 
יעדער  ווי  המראה  הי׳  נהדר 
ובכל  נפש  ובכל  לב  בכל  ״דָא״  איז 
מאוד. יעדע וויילע הָאט מען מיט פרייד 
פרישער  ַא  נָאמען,  פרישער  ַא  אויפגענומען 
ַא פרישער סכום פַארענדיגט  ָאּפגעקויפט,  זכות 

און אונטערגעשריבן.

הרה״ח  הקהלה  הנהלת  חבר  געטרייער  דער 
ר' יוסף יוזפא לָאנדָא הי"ו הָאט געמָאלדן אויפ׳ן 
זיך  נעמען  וועלכע  נדבנים  אלע  די  אז  ּפלַאץ 
אונטער בַאדייטנדע סכומים וועלן האבן די זכי' 
אריינצוגיין בקודש פנימה צו כ"ק רבינו שליט"א, 
רבינו  ווען  געלעגנהייט  קומענדיגער  א  אין 
שליט״א וועט וויילן אין קרית יואל, און דער רבי 
וועט אי״ה חתמ׳ן בחתימת יד קדשו, בגושּפנקא 

דמלכא.

זיך  מ׳הָאט  ווען  וויילע,  קורצע  ַא  נָאך 



16

סך  דעם  צוזַאמרעכענען  צו  צונויפגעזעצט 
הָאט  מען  ַאז  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאט  הכל, 
געשלָאסן די נאכט מיט דער קָאלָאסַאלע הכנסה 
ַא   — דָאלער״  מיליָאן  ״פערטל  ַא  העכער  פון 
פון  ווערן  געשַאפן  צו  סכום  ּפרעצעדענטלָאזער 
תושבים,  איינפַאכע  דורך  מסיבה,  איין  בלויז 
זיך  הָאבן  וועלכע  געגענט,  די  אין  איינוואוינער 
אייגענעם  זייער  פַאר  ובנפש,  בלב  ָאנגעשלָאסן 

בית גדול לה׳!

זַאּפַאסן  און  מוט  עמערס  חיזוק,  הויפנס 
דערמיט  געווָארן  איז  אינסּפירַאציע  פון 
הקהלה,  הנהלת  חברי  די  אין  ַאריינגעבלָאזן 
זאל  ברכה  די  וואו  דָא  בעז״ה  ס׳איז  ַאז  זען  צו 
תושבים  די  ווַארעם,  איז  ציבור  דער  זיין!  חל 
שריט  ריכטיגע  די  טון  נָאר  מ׳דַארף  פלַאקערן, 

ושלהבת עולה מאלי׳! 

תושבי קרית יואל און אנ״ש אומעטום קוועלן 
פון הערן ַאזעלכע בשורות טובות, ווי סיי מ׳בויעט 

סיי  און  ריטעם,  בליציגן  אזא  אין  פַאקטיש 
מ׳פינַאנצירט דעם אויפבוי פון די בתי מדרשים 
נעשה  ה׳  בשם  ַאזוי,  ָאט  און  אדירים,  בסכומים 
אין  ּפרָאיעקטן  די  סיי  פָאראויסצוריקן  ונצליח, 
ווינטשעסטער און סיי אין ַאלע ַאנדערע  שכונת 
ווַאקסנדער  דער  פון  עקן  ַאלע  אויף  געגענטער 
קוקט  ַאלעס  און  המעטירה,  יואל  קרית  שטָאט 
ּפרַאכט  און  שטָאלץ  מיט  זען  קענען  צו  ַארויס 
דעם בית בהבנותו מלא ברכת ה', גדול ורם יהי' 

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

הגואל במהרה.

יחד נבנה לה' אלקי ישראל: ״שכונת 
ווינטשעסטער״ פַאראייניגט פַאר׳ן אויפבוי פונעם 
מגדל אור, ביהמ״ד דקהלתינו הק׳!

עזרת נשיםקומת ההיכל

הרחבת גבולי הקדושהחבר הנהלת הקהלה מוה"ר יוסף יוזפא לָאנדָא הי"ו פרעזענטירט א הערליכע מתנה פַאר'ן בעל האכסני' בשם די תושבי השכונה  ביים אנצייגן די גענויע פלענער פאר 
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בס״ד

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה!
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה להודיע לכל הקודש אנשי שלומינו

מתפללי בית מדרשינו תושבי השכונה והסביבה הע״י

  על התחלת סדר  

מניני שחרית בימות החול
בחדרי תפלה בתוככי בית מדרשינו

ביום א' פ' תצוה הבעל"ט
היכל בית המדרש המפואר מוכן 
ללימוד התורה בכל שעות היום
עם אוצר מלא של ספרים להרחבת דעתן של הלומדים

פתיחת שערי המקוה עם המשמש שטיבל
ביום ערש"ק תרומה הבעל"ט

יה״ר שחפץ ה׳ בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה לרומם קרן קהלתינו הק׳ בדרך הסלולה 
לנו ממרן רביה״ק זי״ע תחת דגלו של כ״ק מרן רבינו שליט״א עד ביאגו״צ בב״א

בכבוד רב

הגבאים

בית המדרש

בית יקותיאל
ר א מ ט א ס ב  ל ב  ט י ל  ה ק ד

שכונת ויואל משה  •  קרית יואל

בית המדרש
בית יקותיאל
דקהל יטב לב

סאטמאר
שכונת ויואל משה

קרית יואל
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקדוש זי"ע
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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The King
of Kosher

Meat Boards

ש י י ל פ ר  א מ ט א ס
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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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80 Lee Ave.
718.963.1100

823 Bedford
718.963.1100

239 Lee Ave.
718.963.1100

4525 16th Ave. 
718.854.2100

68 Forest Rd.
845.782.2900

5023 N. Utrecht 
718.854.2100

Pastrami - Pickled
CHICKEN ROLL

$8.99 LB.

Great For Stuffed Cabbage
BEEF FINGER BONES

$1.49 LB.

Ready to Bake
DELI BRISKET

$11.99 LB.

Imported - Pickled
BEEF MEDALION ROAST

$8.99 LB.

Family pack
BEEF PASTRAMI

$14.99 LB.

Family pack
CHICKEN SALAMI

$6.99 LB.

BEEF GROUND MIX
$6.99 LB.

WILLIAMSBURG WILLIAMSBURG WILLIAMSBURG BORO PARK BORO PARK KIRYAS YOEL

$pecials
Purim

Pickled
BEEF DECKLE

$9.99 LB.

Pickled 
BEEF CHUCK CALACHAL

$11.99 LB.

Cold
cuts

Compares to Tongue when sliced thin.
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ַא  בארץ!" אין  ופרינו  לנו  ה'  הרחיב  עתה  "כי 
געהויבענע שטימונג הָאבן תושבי העיר רבתי דעם 
מוצאי שב"ק ּפרשת משּפטים – שקלים העעל"ט, 
ווען  מעמד,  פריידיגן  היסטָאריש  ַא  מיטגעלעבט 
עס איז באנייעט געווארן א פרישע רינגעלע אין 
קייט פון פרעכטיגע בתי מדרשים וועלכע בליהט 
פון  ווינקלען  אלע  איבער  זיך  פארשפרייט  און 

שטאט. ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ.

דָאס דעם פארלאפענעם מוצש"ק  איז  געווען 
האללאו'  'קאנטרי  שכונת  תושבי  ווען  העעל"ט 
זענען זיך צוזאמגעקומען 'כאיש אחד בלב אחד' 
צו פייערן ברוב שמחה דעם חנוכת הבית פון דעם 
נייעם הערליכן פארענדיגטן ביהמ"ד 'שערי חיים', 
'פתיחת שערים',  ביי דעם דערהויבענעם מעמד 
קָאסטבַארע  א  אין  ביהמ"ד  דעם  ענדיגן  נָאכן 
ּפרָאיעקט, איר אהערצושטעלן מיטן גאנצן שיין 
משם  ונשא, אשר  נכון  גדול  בית  ַא  גלַאנץ,  און 

תצא תורה ועבודה, כראוי וכיאות.

דער פריידיגער מעמד 
קביעת מזוזה

בַאלד  מען  איז  צייט  בַאשטימטער  דער  צו 
מזוזה,  קביעת  מעמד  דעם  צו  צוגעטרעטן 
פונעם  ַאריינגַאנג  צענטרַאלער  אויפ'ן  ווען 
המדרש  בית  רב  הגה"צ  הָאט  המדרש  בית 
שליט"א קובע געווען די מזוזה בשם ובמלכות, 
חיים  יעקב  ר'  הנגיד  הרבני  מיט  נָאכגעפָאלגט 
הביהמ"ד  שער  אויפ'ן  הבנין.  נדבן  הי"ו  דייטש 
ר' ליפא  האט קובע מזוזה געווען הרבני הנגיד 
הרבני  און  ביהמ"ד  היכל  פון  נדבן  הי"ו  בראך 
שער  נדבן  הי"ו  קליין  יושע  יעקב  ר'  הנגיד 

ביהמ"ד.

עזרת  היכל  צום  ַאריבער  מען  איז  דערנָאך 
נשים, וואו הרבני הנגיד ר' שלמה זלמן פרידמאן 
מרדכי  יוסף  ר'  הגה"צ  געווען  מכבד  הָאט  הי"ו 
שבת  ערב  כוללי  ראה"כ  שליט"א  וואגשאהל 
היכל  דעם  אויף  מזוזה  קביעת  מיט  העולמי 
המפואר וואס ער האט מנדב געווען. ביים שער 
ר'  הנגיד  הרבני  געווען  קובע  האט  נשים  עזרת 

יואל ב"ר יודל דייטש הי"ו, נדבן השער.

האט  הביהמ"ד  פרוזדור  פונעם  שער  אויפ'ן 
ר'  הנגיד  הרבני  נדבן  דער  מזוזה  געווען  קובע 

האט  אויך  ַאזוי  הי"ו.  גאלדבערגער  הערש  חיים 
לויפער  בעריש  ר'  הרה"ח  געווען  מזוזה  קובע 
הי"ו ראה"ק דק"ק שערי חיים, וועלכע איז געווען 
גאנצן  דעם  אין  אינסטרומענטַאל  זייער שטַארק 
דעם  דערגרייכט  הָאט  מען  ביז  הבני',  מלאכת 
פרייליכן מאמענט פון באנייען דעם בנין מפואר. 
דערנָאך הָאט קובע מזוזה געווען, הרה"ח ר' יוסף 
וואלדמאן הי"ו, מחשובי תושבי השכונה, און אויך 

ַאנדערע ּפני וחשובי הקהלה.

מסיבה של מצוה ומעמד 
מרומם לרגל חנוכת הבית

ציבור  דער  הָאט  רגש של התרוממות  ַא  מיט 
געווַאשן  דַאן  זיך  ה'  בית  ובאי  השכונה  תושבי 
סעודת  ּפרעכטיגער  און  גרויסַארטיגער  דער  צו 
מלוה דמלכה ומסיבת חנוכת הבית, צו די רייך-

דעם  ָאנגעפולט  הָאבן  ווָאס  טישן  געדעקטע 
ברעג  איין  פון  הגדול  המדרש  בית  היכל  גַאנצן 

צום ַאנדערן, בשבת אחים גם יחד.

גלייכצייטיג הָאט דער סעודה של מצוה אויך 
געדינט ַאלס געהויבענער סעודת סיום פון דעם 

גַאנצן "סדר זרעים" ווָאס איז געלערנט געווָארן 
אין די רַאמען פון דעם מפעל לימוד ש"ס בבלי 
ירושלמי אין דעם "כולל בוקר" בין כותלי בית 
דורך  געווָארן  נתנדב  איז  סעודה  די  המדרש. 
הי"ו  פרידמאן  זלמן  שלמה  מו"ה  הנגיד  הרבני 
לימוד  מפעל  ולומדי  השכונה  תושבי  מחשובי 

הש"ס.

די גייסטרייכע דרשות 
נפלאות לכבוד בית ה'

הרבני  געדינט  הָאט  המעמד  ראש  יושב  ַאלס 
די  פון  הי"ו,  גליק  שמחה  מאיר  מו"ה  המפואר 
הזה,  היום  עד  השכונה  תושבי  ערשטע  סַאמע 
וועלכער הָאט מכבד געווען דעם געטרייען ראש 
ווָאס  הי"ו,  לויפער  בעריש  מו"ה  הרה"ח  הקהל, 
ערווענט  אויפטריט  טרעפליכע  זיין  אין  הָאט 
אלע  די  ַאריבער,  איז  מען  ווָאס  מסעות  מ"ב  די 
אל  ָאנגעקומען  ב"ה  איז  מען  ביז  שוועריגקייטן 
בַאנייען  פון  מָאמענט  ַאזַא  צו  והנחלה,  המנוחה 
זיך  דעם הערליכן מקום תורה ותפלה. ער הָאט 
הערצליך בַאדַאנקט פאר די נדיבים ושותפים מיט 

 פייערליכער מעמד 'קביעת מזוזה' לרגל פּתיחת 
שערים פון בנין ביהמ"ד החדש והמפואר 'שערי 
חיים' אָפּגעהאַלטן אין שכונת קאָנטרי האללאו

ִיְרָאֶתָך ָך ְבּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשׁ ַתּ ָך ָאבוֹא ֵביֶתָך ֶאְשׁ רֹב ַחְסְדּ ַוֲאִני ְבּ

דערהויבענער סעודת מצוה געּפרַאוועט אינאיינעם מיט 'סיום סדר זרעים בבלי-ירושלמי'

היכל ביהמ"ד המפואר פרעכטיג צוגעגרייט צום מעמד קביעת מזוזה וסיום סדר זרעים בבלי ירושלמי

הרבני הנגיד מו"ה יעקב חיים דייטש הי"ו מחשובי תושבי 
השכונה, נדבן הבנין, ביי קביעת מזוזה אויפן 'שער הבנין' אין 

צענטער פונעם שכונה
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ַא בקשה על להבא ַאז מען זָאל טַאקע 
קענען פַארענדיגן דעם גַאנצן שטח מיט 
אלע צוגעהערן ביזן לעצטן דעטאל פון 
ּפַארקינג א.א.וו. אויסרופנדיג דערביי די 
פַארבליבענע זכותים ווָאס מען קען זיך 

נָאך איינהַאנדלן לזכות נצח.

דערנָאך הָאט מען געהערט ּפַאסיגע 
ווערטער דורך הרבני הנגיד מו"ה ליפא 
בראך הי"ו, וועלכע האט אויסגענוצט די 
געלעגנהייט זיך צו בַאדַאנקען בשם ַאלע 
איש המעש,  תושבי השכונה פאר האי 
הי"ו,  גאלדענבערג  ישעי'  יואל  מו"ה 
וועלכער הָאט זיך ַאזויפיל אוועקגעגעבן 
ווייטער בראש  בלב ובנפש און שטייט 
פון די מלאכת הבוי' אויפצובויען דעם 
שענסטן  מיטן  ונשא  רם  בית  ביהמ"ד 

פראכט און שנעלע אימפעט.

הָאט  נפלאה  דרשה  א  מיט 
פה  בַארימטער  דער  אויפגעטרעטן 
יקותיאל  מו"ה  הרה"ג  מרגליות,  מפיק 

וועלכע  שליט"א,  פרידמאן  אלימלך 
האט געוויילט אין דעם געגנט דורכאויס 
דעם שבת און ער הָאט ארויסגעברענגט 
זיין התּפעלות פון דעם הערליכן געגנט, 
איז איבערגעקומען  ווָאס מען  נָאכדעם 
'והיה  דעם  פון  שוועריגקייטן  אלע 
מען  זעט  ַאצינד  און  מצער',  ראשיתך 
מיט די אויגן דעם ּפרעכטיגן 'ואחריתך 
רחבות'דיגע  ַאזַא  מיט  מאוד',  ישגה 
ווָאס  ווינקל לתורה ולתפלה,  לעכטיגע 
איז בלויז צושטַאנד געקומען ַאדַאנק די 
טייערע אידן וועלכע האבן זיך געלאזט 
קאסטן אויפצובויען אזא פרעכטיגן בית 
פונעם  איז דער קרוין  וואס דאס  השם 
געגענט און דער תכלית אויף וואס אלע 

שטרעבן.

פון  געקווָאלן  ציבור  דער  האט  דאן 
רבי  הרה"צ  דורך  דרשה  תוכנ'פולע  די 
ראש  שליט"א  וואגשאהל  מרדכי  יוסף 
כוללי ערב שבת העולמי, וועלכער האט 

און  מעמד  דעם  לכבוד  אויפגעטרעטן 
לכבוד ידידו עוז, נדבן המאורע, הרבני 
הי"ו  פרידמאן  זלמן  שלמה  ר'  הנגיד 
דעם  לרגל  השכונה,  תושבי  מחשובי 
סיום סדר זרעים במסגרת מפעל לימוד 
ש"ס בבלי ירושלמי 'כולל בוקר' בתוככי 

ביהמ"ד.

ַאן אויסטערלישע יראת הכבוד  מיט 
וברכה  תורה  דברי  געהערט  מען  הָאט 
הביהמ"ד שליט"א  רב  דער  הגה"צ  פון 
בדברי  געווען  מאריך  הָאט  וועלכער 
דערביי  און  המאורה,  לרגל  תורה 
פון  ותהלתם  שבחם  ַארויסגעברענגט 
די נדבנים, תומכים ומחזיקים, ומתפללי 
בית ה', וועלכע הָאבן זיך ַאוועקגעגעבן 
פון דעם  אויפבוי  די  וחלבם פאר  דמם 
בית מקדש מעט, ווָאס וועט בעז"ה זיין 
ג'  די  פון  ַא צענטער  און  ליכטורעם  ַא 
עמודי העולם פאר דער גַאנצער שכונה 
טוב  ומה  חלקם  אשרי  ימים,  לאורך 

חבלם בזה ובבא.

זיך  ציבור  דער  הָאט  סּפָאנטַאניש 
ריקודים  פרייליכע  אין  ַארויסגעלָאזט 
ַא  התורה.  ולכבוד  המאורה  לכבוד 
משמח  זיך  מען  הָאט  צייט  לענגערע 
בשמחת  מיטגעפריידט  זיך  און  געווען 
אהובים  רעים  מיט  צוזַאמען  התורה, 

תושבי השכונה ושותפי הבנין.

חכם לב יקח 
מצות; פַארבליבענע 

זכותים עצומים 
צום פארקויפן:

ודבר בעתו מה טוב! שטייענדיג ביי 
ַאזַא פריידיגן מָאמענט ווערט געמָאלדן 
זעלטענע  די  פַארהַאן  נָאך  ס'איז  ַאז 
די  איינהַאנדלן  צו  זיך  געלעגנהייט 
סַאמע לעצט פַארבליבענע זכותים פון 
דערמיט  והקדוש, און  הגדול  בית  דעם 

פאראייביגן א הנצחה לדורות עולם אין 
דעם בנין עדי עד וואו עס וועט געהערט 
דער  פון  ותפלה  תורה  קול  דער  ווערן 

גַאנצער געגנט.

צו  זכי'  די  הָאבן  ווילן  ווָאס  אידן 
קויפן ַאזַא זעלטענע זכרון נצח בהיכל 
פארבלייבן  שטענדיג  וועט  וואס  ה', 
לזכות פונעם נדבן אדער לעילו נשמת 
שוין  זענען  וועלכע  וידידים  קרובים 
שטענדיג  זיך  מרומים. קענען  בגנזי 
ר'  הרה"ח  ראה"ק,  מיטן  פארבינדן 
שרוצה  מי  וכל  הי"ו,  לויפער  בעריש 
צו  ויטול,  יבוא  השם  את  ליטול 
לתורה  צענטער  ַאזַא  ַאוועקשטעלן 
היימישע  בליענדע  ַא  פאר  ולתפלה 
מיט  כסדר  ווַאקסט  ווָאס  שכונה, 

פרישע משּפחות תושבי קרית יואל.

ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה 
ְבַהֵּלל ַעל הּוַסד ֵּבית ה'!

נצחייםזכותים 
$250,000

$125,000

$50,000

$36,000

$4,200$4,000

$36,000

לבית מדרשינו המפואר

ן י נ ב ה ן  ר ק ד  ע ו ו

אשר עדיין לא נמכרו

בזכות המצוה הגדולה להיות שותף לדבר מצוה גדולה 
כזו, שיהי' כעין בנין בית המקדש ובפרט שהמקום יהי' 
בעזה פינת יקרת לאנשי שלומינו ללמוד וללמד, יעמוד 
לו ולזרעו אחריו להתברך בשפע ברכה והצלחה, חיי 

נחת והרחבת הדעת עד ביאת הגואל בב"א

בס"ד

שם המקוה

שער הבנין

רה

שער מקוה טה

בור דברי חיים

$26,000

לה

נטילת ידיים למע

ארגז הספרים

$26,000

בימה ועמוד

כסא והשלחן

בור השקה

$36,000

שער למטה

$36,000
דייםעל יד המקוה
זכות נטילת י

ביהמ"ד

 שערי 
חיים

בנין יעקב חיים ורבקה דייטש

כונת קאנטרי האלאו
ש
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בית המדרש

בית יקותיאל
ר א מ ט א ס ב  ל ב  ט י ל  ה ק ד

שכונת ויואל משה  •  קרית יואל

קרית יואל רבתי – די ווערטער "ורגלי מוליכות 
אותי לביהמ"ד", זאגט זיך מיט גרויס שמחה וחדוה 
שכונת  תושבי  הונדערטער  די  צווישן  דקדושה 
וואס  אומגעגנט,  גאנצער  דער  און  משה'  'ויואל 
צו 500 תושבים  ביים דערגרייכן  האלט שוין אט 
אינעם געגענט, ווען מען שטייט ביי דעם פריידיגן 
ביהמ"ד  ּפרעכטיגער  נייער  דער  ווען  מָאמענט 
"בית יקותיאל" דק"ק סאטמאר קרית יואל, ווערט 
לתורה  גדול  בית  ַאלס  ערעפענט  פולשטענדיג 

ולתפלה אויך בימות החול, לכל ימות השנה!

אין די צייט הערט זיך פון תושבי קרית יואל 
"ברוך  פון  אויסדרוק  פריידיגער  דער  רבתי 
מען  אז  הזה",  לזמן  והגיענו  וקימנו  שהחיינו 
זוכה צום דעם מאמענט אז מען עפנט  איז ב"ה 
אוועקגעשטעלטן  ַא פולשטענדיג  נָאך  מען שוין 
"מנינים צענטער" לשם ולתפארת, און עס רעדט 
זיך נישט דא פון "נאך א מנינים צענטער", נאר 
עס רעדט זיך פון א צענטער לתורה ותפלה, א תל 
תלפיות צוגעשטעלט מיט ַאלע פיטשעווקעס און 

צוגעהערן פאר די ימות החול.

חנוכת המקוה המפוארה דעם 
שב"ק שקלים העעל"ט

ווָאס  חדשים  עטליכע  אייגנטליך  שוין  ס'איז 
ומשמש  עומד  איז  המדרש  בית  הערליכער  דער 
אויפ'ן  השכונה  תושבי  שלומינו  אנשי  פאר 
שענסטן און בעסטן פארנעם. ָאבער ַאצינד הָאט 
גיין מחיל אל חיל מיט  צו  געווען  זוכה  מען ב"ה 
ווען דעם  גבולי הקדושה,  געווַאלדיגע הרחבת  ַא 
שקלים  משּפטים  ּפרשת  שב"ק  פַארלָאפענעם 
פריידיגע עפענונג  די  פָארגעקומען  איז  העעל"ט, 
פון דער ּפרַאכטפולער מקוה מפוארה, ווָאס ס'איז 
עבודת  אומגעהויערע  ַאן  געווָארן  אינוועסטירט 
הקודש דָאס צו פַארענדיגן און ערגענצן מיט ַאלע 
הידורים ווי ַאמשנעלסטן, ואכן חפץ ה' הצליח ַאז 
אויפ'ן סַאמע  געווען דעם מקוה  מען הָאט מחנך 
מיט  וברוחניות,  בגשמיות  סטַאנדַארט,  העכסטן 
דעם 'גאלדענעם זיגל' פון קהלה קדושה "סאטמאר 

קרית יואל" לשמחת לב כל אנשי שלומינו.

ווירקליך  איז  ווָאך  פַארלָאפענע  די  דורכאויס 
ָאנגעגַאנגען די פיבערהַאפטיגע הכנות צו קענען 
ווען  שלימות,  גַאנצן  מיט'ן  מקוה  די  פַארענדיגן 
ּפערזענליך  איז  שליט"א  הדומ"ץ  הגדול  הגאון 
לעצטע  די  אויף  אומקוקן  זיך  ַאריבערגעקומען 
דַאך,  אויפ'ן  גשמים  מי  בור  דעם  פון  שטַאּפלן 

)זעהט בַאזונדערע קעסטל דערוועגן(.

דער נייער מקוה מפוארה ווָאס איז שוין נתחנך 

געווָארן  טַאקע  איז  ולתפארת  לשם  געווָארן 
מיט  פארנעם  שענסטן  אויפ'ן  אהערגעשטעלט 
דאס  פארזיכערן  צו  ערפינדונגען  נייעסטע  די 

באקוועמליכקייט  מערסטע 
פאר די תושבי השכונה, ווָאס 
גיט די ריכטיגע מלכות'דיגער 
וואס  ביהמ"ד  א  פאר  בליק 
ק"ק  דורך  געבויעט  ווערט 
איז  מקוה  די  יואל.  קרית 
פילע  מיט  צוגעשטעלט 
צוגעהערן  אלע  און  שויערס 
צו  זיך  המתפללים  לטובת 
זיין  ומטהר  מקדש  קענען 

לפני התפלה כראוי.

קביעות'דיגער 
"סדר מנינים" 

ווערט 
איינגעפעדעמט 

פאר ַאלע 
תפלות היום

דער  שוין  ס'איז  ווי  און 

איבערגעגעבענע  די  ביי  קבוע  סדר  נַאטירליכער 
הנהלת הקהלה וועלכע זענען מען קיינמאל נישט 
ַאצינד  אויך  מען  איז  'עומד',  א  זיין  פון  צופרידן 

פרייד פון הרחבת גבולי הקדושה אין 'שכונת 
ויואל משה' צום ערעפענונג פון פרעכטיגן 
ביהמ"ד "בית יקותיאל" דקהל יטב לב אַלס 

ווירבלענדע "מנינים צענטער" טעגליך

לפאר לרומם להדר ולנצח – תרוממנ"ה קרנות צדיק:

בית המדרש צוגעשטעלט אויפ׳ן העכסטן סטאנדארט מיט הערליכע היכל הלימוד, חדרי תפלה, מקוה מפוארה, 
קאווע שטיבל, משמש שטיבל, צו סערווירן די הונדערטער מתפללים אויפ׳ן שענסטן און בעסטן פארנעם

חדר המקוה בשעת'ן ווערן אויסשטאפירט מיט בענק צו זיין גרייט אויף פארגאנגענעם שב"ק העעל"טמה מקוה מטהר: גרויסער בור הטבילה לקדש ולטהר

מקוה האנטוכער אנגעגרייט פאר די הונדערטער באי ביהמ"ד 
תושבי השכונה פארלאפענעם שב"ק פרשת משפטים
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שוין ביי דעם קומענדיגן שטַאּפל פון 
"מעלין בקודש", ווען דעם קומענדיגן 
זונטאג פרשת תצוה הבעל"ט וועט זיך 
אפיצעיעל אנהייבן דער סדר המנינים, 
אין עזרת נשים און אין היכל הביהמ"ד.

איז  הקהלה  הנהלת  מטעם 
אויפגענומען געווָארן ַא סּפעציעלער 
בַאגלייטן  וועט  ווָאס  מנינים  מסדר 
אין  מנינים שחרית,  קביעות'דיגע  די 
מנינים  קביעות'דיגע  די  צו  צוגָאב 
מנחה מעריב ווָאס פונקציָאנירט שוין 
עטליכע חדשים יעדע נַאכט, סיי ביים 
בשעה  שּפעטער  אויך  און  ר"ת  זמן 
ַא  אויך  איז  ביהמ"ד  דָאס  ווען   ,9:45
רייזנדע  פאר  צענטער  צענטרַאלע 
וועלכע  געגנטער,  ַאלע  פון  אידן 
ַא  כַאּפן  צו  דָארט  ָאּפ  זיך  שטעלן 
בַאוואונדערן  און  מנין  מיט  תפלה 
ַאלע דעם אייגנַארטיגן שיינקייט פון 

דעם דעם הערליכן בית המדרש.

וועט  החול  ימות  די  פון  לויף  אין 
נייער  דער  ווערן  איינגעשטעלט 
זיך כסדר שטעלן  ווען ס'וועלן  סדר, 
די  אין  וצהרים,  בוקר  ערב  מנינים 
רחבות'דיגע צימערן, בעת וואס דער 
וועט  הביהמ"ד  היכל  צענטראלער 
פַארבלייבן אלס ַא 'היכל הלימוד' צו 
הדעת  הרחבת  מתוך  תורה  לערנען 
בבוקר  חברותות  און  שיעורים  מיט 

ובערב.

בַאזונדער פארמאגט דאס ביהמ"ד 
א פולשטענדיג צוגעשטעלטע 'שמש 
אנגעפירט  ווערט  וואס  שטיבל', 
מיט  משמש,  געטרייען  דער  דורך 
און  ציצית  ביז  וויין,  געברויכן  ַאלע 
אינדערמיט.  אלעס  מיט  קאפלעך 
צוגעשטעלט  הערליך  איז  אויך  ַאזוי 
אלע 'קאווע געברויכן', זיך צו קענען 
דערכאפן דאס הארץ אינדערפרי און 
ביינאכט צו קענען לערנען מיט דעם 

ריכטיגן הרחבת הדעת.

ואחרי כן יקרא לך עיר 
הצדק שכונ"ה נאמנה

נישט  קענען  השכונה  תושבי 
גענוג דאנקבאר זיין פאר די געטרייע 
שוינען  וועלכע  הקהילה  הנהלת 
טוען  און  פלאג  און  מיה  קיין  נישט 
אלעס נאר מעגליך צוצושטעלן אלע 
יעדן  פאר  צוגעהערן  רוחניות'דיגע 
יחיד און פאר יעדע געגנט אין שטָאט 
צענטערן  הערליכע  ַאזעלכע  מיט 

לתורה ולתפלה ההולך וגדול.

עס איז דער וואונטש פון ַאלעמען 
פון הרחבת  קייט  גָאלדענער  אז דער 
און  וואקסט  וואס  הקדושה  גבולי 
ארויסגעבן  ווייטער  זָאל  בליעט, 
אדירים,  בנינים  פירות,  הערליכע 
מבצרים אדירים שמשם יוצא הוראה 
לישראל, ומשם יוצא טויזנטער שעות 
תורה ותפלה מדי יום ביומו, עדי נזכה 
לביאת משיח צדקנו ומלכינו בראשינו 

בב"א.

כי בית בית תפלה יקרא!

ָרֵאל: ָך ִיׂשְ ֲהרּו ַנְפׁשוֹת ַעּמְ ּיּטָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

מעמד הכשרת "בור מי גשמים" פארלאפענעם 
דאנערשטאג משפטים העעל"ט

לס' וברך את לחמך ואת מימיך

אין שּפיץ פון הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א
אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין! די שכונה נאה וחסידה "שכונת 
מאמענט  געהויבענע  ַא  מיטגעלעבט  ווָאך  לעצטע  הָאט  משה"  ויואל 
איז  שליט"א  הדומ"ץ  הגדול  הגאון  ַאז  זכי'  די  געהַאט  הָאט  מען  ווען 
פון דעם ּפרָאצעדור,  די לעצטע שטַאּפלן  בַאגלייטן  צו  ַאריבערגעקומען 
נייע מקוה  די  גשמים" פאר  מי  "בורות  די  געווָארן  געעפענט  ס'איז  ווען 
מפוארה פַאר'ן בית המדרש "בית יקותיאל", ווָאס איז טַאקע קורץ דערנָאך 

בַאנייט געווָארן בשעה טובה ומצלחת.

צו  ַאריבערגעקומען  סּפעציעל  איז  שליט"א,  הדומ"ץ  הגדול  הגאון 
בַאטרַאכטן פון דער נָאנט די ענדגילטיגע ערגענצונג פון דער מקוה, צו 
ַאז ַאלעס ווערט טַאקע דורכגעפירט מיט גרעסטן הידור און  פַארזיכערן 
שלימות, לויט די גענויע פסקים פון די גדולי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים 

ווָאס  הוראות  די  לויט  און 
קובע  הָאט  זי"ע  הק'  רבינו 
פַארצווייגטע  די  אין  געווען 

מקצוע חמורה.

אויך  זענען  דערביי 
עטליכע  געווען  ָאנוועזנד 
פון די ַאקטיווע חברי הנהלת 
הקהלה און די גבאי ועסקני 
רבי  הרה"ג  און  הביהמ"ד, 
משה זאב שווַארץ שליט"א, 
דקיט"ל,  הוראה  בבית  מו"ץ 
לדון  עומד  איז  וועלכער 
מתּפללי  די  פאר  ולהורות 
ותושבי  המדרש  בית 
הרה"ג  אויך  ַאזוי  השכונה. 
הערש  יקותיאל  רבי 
שליט"א,  יאקאבאוויטש 
גרויסן  דעם  בַאגלייטן  צו 
פון  ענין  דעליקַאטן  און 
טהרתן של ישראל ַאז ס'זָאל 
טַאקע געמַאכט ווערן מיט'ן 
הידור  און  שלימות  גרעסטן 

הראוי.

הגאון הגדול 
הדומ"ץ שליט"א 
צייגן אן הוראות 
להלכה ולמעשה

ָארט  אויפ'ן  זיך  ס'הָאט 
גייסטרייכע  ַא  ַאנטוויקלט 
שמועס  תורה'דיגער 
הגאון  ווען  הוראה,  בדבר 
שליט"א  הדומ"ץ  הגדול 
אויסגעשמועסט  הָאט 
הלכה'דיגע  פַארשידענע 
אין  תורה  של  כדת  ענינים 

שוואונג פון דער ארבעט, מיט למעשה'דיגע הכרעות און הוראות.

נָאך איידער מען איז צוגעטרעטן צום הכשרה פון דער "בור מי גשמים" 
הָאט מען אויסגערייניגט דעם וועג וואו די "מי גשמים" וועט ַאריינפליסן, 
ווָאס דער דיין שליט"א הָאט דערנָאך בודק געווען און פַארזיכערט ַאז ס'איז 

ריין פון "דברים המקבלים טומאה".

דער דיין שליט"א הָאט דערנָאך גרינטליך איבערגעקוקט דעם דַאך וואו 
ער הָאט בַאוואונדערט דער הידור און די כשרות. ווען דאן איז געעפנט 
געווארן דעם דעקל פון דער רער ווָאס פירט ַארָאּפ די מי גשמים צום אוצר, 
און דַאן ָאּפגעשּפַארט געווארן דער ַארויפגַאנג צום דאך, כדי צו פַארזיכערן 
ַאריינפַאלן  נישט  חלילה  זאל  ַאריין  פליסט  סאה   40 ערשטע  די  ווען  ַאז 
את  שפוסל  דבר  שום  קיין 

המקוה.

לטהרינו ולקדשינו 
בקדושתך 
העליונה!

הָאט  שליט"א  דיין  דער 
ַא לענגערע צייט בַאטרַאכט 
דעם  פון  איינצלהייטן  ַאלע 
גַאנצן געבוי פון דער מקוה, 
אומגעקוקט  זיך  האט  מען 
פארשידענע  די  אויף 
הלכה'דיגע  און  טעכנישע 
דערביי  און  איינריכטונגען 
צולל געווען במים רבים אין 
דער סוגיא פון מקוואות מיט 
ראש,  כובד  באזונדערע  א 
עושי  די  פאר  ָאנצייגנדיג 
מייסטער,  בוי  די  המלאכה, 
גענוי וויַאזוי זיי זָאלן עפענען 

דעם מקוה.

געווען  טַאקע  ס'איז  און 
תיכף  ווען  וואונדערליך 
דערנָאך הָאט ָאנגעהויבן גיין 
ַא רעגן, זייענדיג אן ָאפענער 
אויף  הימל  פון  צייגעניש 
ארובות  לכם  "ואפתח  דעם 
לכם  והרקותי  השמים 
ברכה", און אויף די סייעתא 
דעם  בַאגלייט  ווָאס  דשמיא 
שטאט קרית יואל צו קענען 
מרבה זיין טהרה אין שטאט 
דעם  פון  ובזכותו  בכוחו 
רבינו  מרן  הקהלה,  מייסד 

הק' זי"ע.

מה מקוה מטהר, אף 
הקב"ה מטהר את ישראל!

הרה"ג רבי משה זאב שווארץ שליט"א מו"ץ בבית הוראה, הרה"ג רבי יקותיאל הערש 
יאקאבאוויטש שליט"א, בראשות הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א ביים מעמד הכשרת המקוה 

איינצושטעלן מי גשמים. ווערט געזען מזכיר הקהלה הר"ר יושע אליעזר שטויבער הי"ו
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הָאט  מלכות'  של  'כבודה  ריכטיגן  דעם  מיט 
אויפגענומען  דָאנערשטָאג  פַארלָאפענעם  מען 
קָאנגרעסמַאן, פעט  ערוויילטן   – נָארווָאס  דעם 
רייען, וועלכער איז ַאריבערגעקומען בַאזוכן אין 
זיך  און  מצות"  "סַאטמַאר  פון  אופה  בית  דעם 
געטרָאפן מיט די ראשי ועסקני ק"ק און מוסדות 
סַאטמַאר קרית יואל און מיט די פָארשטייער פון 
הָאט  מען  וואו  יואל,  קרית  לדעה" אין  "אחים 

בַאהַאנדלט פילע וויכטיגע ַאנגעלעגנהייטן פאר 
מוסדות  און  קהלה  הייליגע  די  פון  תועלת  די 
פון  הציבור  טובת  דעם  פאר  בכלל,  און  בפרט 

דָאס יהדות החרדית אין ניו יָארק.  

זיין  אויסגעדרוקט  הָאט  קָאנגרעסמַאן  דער 
בַאגער צו ַאריבערקומען זיך טרעפן ּפערזענליך 
די  מיט  און  והמוסדות  הקהלה  הנהלת  די  מיט 
עסקני העיר, דערמיט צו אויסדרוקן זיין הכרת 

מַאכטפולע  די  אויף  ַאנערקענונג  און  הטוב 
–  ווָאס  שטיצע פון דעם "אחים לדעה" בלאק 
פַארמעסט  זיין  דורכאויס  געשטיצט  אים  הָאט 
דעצידירט  פַאקטיש  הָאט  ווָאס  קָאנגרעס,  צום 
געווינס,  ַא  געשאנקן  אים  און  אויסגַאנג  דעם 
געווינען  הָאט  ער  ַאז  בַאטרַאכט  אין  נעמענדיג 
דעם  פאר  מערהייט,  שמָאלע  ַא  זייער  מיט 
קָאנגרעס זיץ פון דעם 18'טן דיסטריקט אין ניו 

יָארק סטעיט, בלויז ַאדַאנק די אינדָארסירונג און 
שטיצע פון אחים לדעה תושבי קרית יואל.

צוערשט הָאט דער קָאנגרעסמַאן ָאּפגעשטַאט 
"סַאטמַאר  פון  אופה  בית  דעם  אין  בַאזוך  ַא 
מצות" אויף לארקין דרייוו, אין בַאגלייטונג פון 
די ראשי ועסקני ק"ק סַאטמַאר קרית יואל, וואו 
ער הָאט בַאטרַאכט די ענערגישע ַארבעט ווָאס 

זעצט פָאר לקראת דעם חג המצות הבעל"ט.

איינדרוקספולער באַזוך דורך געערטער 
קאָנגרעסמאַן פעט רייען אין שטאָט

פראדוקטיווער זיצונג פון עסקני העיר ואישי הציבור פון שטאט קרית יואל למען הכלל והפרט פון אלפי תושבי העיר

בַאדַאנקט די טויזענטער שטימען פון "אחים לדעה בלַאק 
וואוט" וואס האט געברענגט זיין ענדגילטיגער געווינס!

ַאפעקטיווער זיצונג מיט ראשי ועסקני "אחים לדעה קרית יואל רבתי" און פָארשטייער פון ק"ק 
ומוסדות קרית יואל; קָאנגרעסמַאן שטַאט אפ באזוך אין בית אופה "סַאטמַאר מצות" דקהל יטב לב

 ותטה לב המלכות עלינו לטובה

באגריסט זיך מיט הרה"ח ר' משה יודא פאלאטשעק 
הי"ו פון די קרית יואל'ער מוסדות

קָאנגרעסמַאן מיט איש המעש מו"ה יואל פריעד הי"ו 
וועלכער הָאט ָאנגעפירט מיט דעם עלעקשָאנס קַאמּפיין 

פונעם קָאנגרעסמַאן ַאלס היימישער סטרַאטעגיסט
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דַאן איז ָאּפגעהַאלטן געווָארן ַא העכסט פראדאקטיווער 
שליחי  די  דורך  קָאנגרעסמַאן,  מיט'ן  אינאיינעם  זיצונג 
העיר,  תושבי  טויזנטער  פון  פַארטרעטער  די  הציבור, 
וואו מען הָאט אויסגענוצט די געלעגנהייט צו דוסקיטירן 
נוגע  זענען  וועלכע  ַאנגעלעגנהייטן,  וויכטיגע  פון  רייע  ַא 
דעם עתיד פון דער קהלה און די מוסדות הק', און ַא צָאל 
ָאּפסטעיט  אין  אידן  היימישע  ַאפעקטירט  ווָאס  טעמעס 

בכלל און דָא אין קרית יואל בפרט.

דער קאנגרעסמאן האט אויסגעדרוקט זיין דַאנקבַארקייט 
בלויז  ַאז  בַאטָאנענדיג  לדעה  אחים  די  פון  הילף  די  פאר 
ַאדַאנק ָאט די אינדָארסירונג איז ער אריינגעוועלט געווָארן 
אין ָאפיס. ביי דעם זיצונג איז אויך ָאנוועזנד געווען העסקן 
ָאנגעפירט  הָאט  וועלכער  הי"ו,  פריעד  יואל  הר"ר  הדגול 
מיט דעם עלעקשָאנס קַאמּפיין פונעם קָאנגרעסמַאן ַאלס 
געקרוינט  טַאקע  איז  ווָאס  סטרַאטעגיסט,  היימישער 

געווָארן מיט ערפָאלג.

ס'איז דערביי ָאנגעוויזן געווָארן אויף עטליכע וויכטיגע 
אונטערגענומען  דַארפן  ווָאס  וויזיעס  טערמיניגע  לַאנג 
און  ציבור,  היימישן  דעם  פון  תועלת  די  פאר  ווערן 
ַא  ַארויסגעצייגט  ווירקליך  האט  דער  קאנגרעסמאן 
טיר  ָאפענע  אן  פארשפראכן  און  אינטערעסע  שטַארקע 
מיט געמיינזַאמע נאנטע בַאציאונגען. זיין שטַאב הָאט זיך 
אויסגעטוישט דירעקטע קָאנטַאקט אינפָארמַאציע מיט די 
עסקני אחים לדעה און ראשי הקהלה והמוסדות, פון ווָאס 
מען וועט נָאך בעז"ה ַאסַאך בענעפיטירן אין דער צוקונפט.

דער סוקסעספולער בַאזוך הָאט ווידערַאמָאל געברענגט 
דעם  פון  וויכטיגקייט  קריטישע  דָאס  אויבערפלַאך  צום 
קומט  עס  ווען  לדעה  אחים  פון  הרבים  כח  פַאראייניגטן 
בַאשיינּפערליך  געצייגט  הָאט  עס  סעזָאן.  ווַאלן  דעם  צו 
שטימע  איינציגע  יעדע  ווָאס  ַאפעקט  געוואונטשענע  די 
לַאנגע  לָאזט איבער אויף  יעדן איינציגן תושב העיר,  פון 
יָארן, ווען בעז"ה איז דַאדורך פַארהַאן די מעגליכקייט צו 
ַאזויפיל  דורכפירן אומגעהויערע וויכטיגע שתדלנות אויף 
פרָאנטן, פון ווָאס יעדער יחיד טוט געניסן אויף ַאזַא גרויסן 

פַארנעם.

*

 - לדעה  אחים  עסקני  די  האבן  נייעס  בַאזונדערע  אין 
אידיש  יעדן  העלפן  צו  יאר  גאנץ  א  ולבם  עינם  וואס 
מוסדות  און  קהילות  הייליגע  די  איבערהויּפט  און  קינד 
וויזיט  ָאפיציעלן  ַאן  ָאּפגעהַאלטן  אין שטאט–  דָא  התורה 
ָארַאנדזש  מיט'ן  העעל"ט,  זונטָאג  פַארלָאפענעם  דעם 
וואו  האוולער,  דעיוויד  מר.  אטורני,  דיסטריקט  קַאונטי 
ס'איז בַאהַאנדלט געווָארן עטליכע וויכטיגע טעמעס מיט 
צו  והּפרט,  הכלל  למען  אויפטואונגען  ווייטגרייכענדע 

פַארזיכערן די טובה און תועלת פון דעם היימישן ציבור.

לב מלכים ושרים ביד ה'!

ווערט אנטפאנגען דורך אויפזעער פונעם 'בית 
אופה' ר' משה הערש ברוין הי"ו

ווארימע באגריסונג מיט מו"ה יוסף יוזפא לאנדא הי"ו מראשי קיט"ל קרית יואל וועלכע 
שטייט אין קאנטקאט מיט'ן קאנגרעסמאן למען הצלחת הקהלה אויף פילע פראנטן

פעט רייען יר"ה ביים ערהאלטן א שאכטל 'סאטמאר מצות' אין באגלייטונג פון 
עסקני העיר הרה"ח ר' יעקב מאיר פערענץ הי"ו און הרה"ח ר' ליפא דייטש הי"ו

ת " י ש ה ז ע ב

(845)751.0233 #7
אין לאזן א קלארע מעסעדזש די נאמען, אדרעס, טעלעפון נאמבער

ביז קומענדיגן מאנטאג פ' תצוה ביינאכט

זאל ביטע אריינרופן אין אפיס

בברכת א פרייליכן פורים
הנהלת צדקת העיר קרית יואל והגלילות

וויכטיגע מעלדונג
 ווער עס ווייסט פון א קרוב אדער שכן 

אדער חבר א.ד.ג וואס דארף 

באקומען 
מתנות לאביונים

נעמט אין אכט! אפילו די אלע וואס האבן באקומען די פארגאנגענע יארן אדער 
די וואס באקומען א גאנץ יאר זאלן ביטע זיך מעלדן דורכן אריינרופן נאכאמאל

Tzedukas Huir
15 Van Buren Dr. #013 
Monroe, NY 10950

צדקת העיר קרית יואל
קופת החסד למען נצרכי העיר

קרית יואל והגלילות

845.751.0233    |    tzedukashuirkj@gmail.com
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845.782.0205
sales@mkrealtyusa.com

48 Bakertown Road 
Suite 512, Monroe NY

 אליעזר דוד האפפמאן
לייסענס# 10401304475

845.662.3574

 משה שמחה קויפמאן
לייסענס# 10311206102

845.537.0475

 נפתלי הירצקא זינגער
לייסענס# 10401300864

845.728.1429

 אברהם חיים לעווי
לייסענס# 10401327281

845.238.1162

 אברהם הערש גפן
רענטאל אגענט

845.837.0943

 דוד לייב קרויס
לייסענס# 10401317322

845.274.3765

FOR RENT
Listings

•	 8	Room	private	house	in	Woodbury	Junction
•	 New	house-ready	to	move	in
•	 Very	upgraded

23 Pullman, Woodbury Junction.

APARTMENTS/HOUSES:

3 Room Furnished On Lemberg
3 Room On Ruzhin
3 Room On Premishlan
3 Room  (Woodbury Junction)

4 Room (Woodbury Junction)

5 Room (Woodbury Junction)

7 Room On Zenta

BASEMENT SPACE

Basement Space On Kerestir
Basement Space On Eahel
Basement Space (Woodbury Junction)

Basement Space on Mountain Rd.

OFFICE
1 Room + Garage Next To KJ
2 Room On Taylor
3 Room On Lemberg

270 Mountain Rd.

•	 6	Room	private	house	next	to	KJ
•	 Gorgeous	grounds
•	 Right	next	to	a	shul

• 1000 sq. ft. warehouse

7 Ruscitti Dr Chester, NY.

6 Berkeley, Highland Lake Estates.

•	 6	Room	private	house
•	 3	bathrooms
•	 High	dining	room	ceiling

11 Beer Sheva 6	Room	apartments	-	Will	be	ready	in	time	for	Pesach	-	Next	to	a	shul
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ו מ ל ו ע ב ם  ש ה ם  ע ת  א ן  י ר ה ט מ

אדר תשפ"ג לפ״ק

Alma Ata, Kazhaktan 

Bila Tserkva, Ukraine

Bocas, Panama

Chengdu, China 

Rio de Janeiro, Brasil

Baku Azerbaijan
Bonneuil, France
Chernigov, Ukraine
Joinville, France 
Offenbach, Germany 
Wellington, New Zealand
Zaporozhye, Ukraine

Amsterdam, Holland
Athens, greece 
Baltimore, Maryland
Belgrade, Serbia
Cape Town, South Africa
Copenhagen, Denmark
Guatemala City,  
Guatemala (1)
Guatemala City,  
Guatemala [2]
Isla Majures, Mexico 
Juan Del Sur, Nicaragua
Karaganda, Kazakhstan
Kaluga, Russia
Kiev, Ukraine

Nigeria, Central Africa
Nuremberg, Germany
Odessa, Ukraine
Phnom Penh, Cambodia
Rhinebeck, NY
Salvador Bahia, Brazil
Santo Damingo, D.R.
Soual, South Korea 
Tashkent, Uzbakistan
Tijwana, Mexico
Toronto, Canada
Toulouse, France
Voronezh, Russia
Yerres, France
Zitomir, Ukraine

28
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5

עס בויען
זיך ב״ה 
מקוואות

 ַא ניי פַארטיגער מקוה אין קיעוו ווַארט
געעפנט צו ווערן אי״ה אין די נָאנטע ווָאכן

אין באנועל, פארנקרייך

אשריכם לפני מי אתם מטהרין!

אין אפענבאך, דייטשלאנדאין דזשוינוויל, פארנקרייך

אין באקו, אזערבעדזשאן
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מאַסיווער פּראָיעקט אויסצוברייטערן 'חברון ראָוד' גייט אריין
אין אקטיווע פאַזעס, פאר געברויך פון צענטראַלער ביהמ"ד 
'בית כהנא' דקיט"ל, וואס ווירבלט יומם ולילה לתורה ולתפלה

בדרך המלך נלך:

פרישע  ַא  נלך!  ה'  בית  לי  באומרים  שמחתי 
קאסטבארע ּפרָאיעקט פון הרחבת גבולי הקדושה 
איז אין די טעג אריין אין קרַאפט, צו פַארענדיגן 
בית  דעם  הונטער  לַאט  ּפַארקינג  גרויסן  דעם 
מיט  שטייט  ווָאס  דקיט"ל,  כהנא  בית  המדרש 
אויפ'ן  פרַאכט  מיט  זיך  דערהייבט  און  שטָאלץ 

קרית  העיר  ולתפארת  בַארג, לשם  חברון  שּפיץ 
יואל רבתי.

אונטערגענומען  איז  ּפרָאיעקט  גרויסער  דער 
הנהלת  איבערגעגעבענע  די  דורך  געווָארן 
די  פאר  ישבותו  לא  ולילה  יומם  ווָאס  הקהילה, 

און  רוחניות'דיגע  ַאלע  פון  בליה  און  הצלחה 
קרית  שטָאט  דער  פון  געברויכן  גשמיות'דיגע 
דָאס  ַאריין  נעמט  אונטערנעמונג  דער  יואל. 
פַארענדיגן די "ריטענינג" ווענט, וועלכע האלטן 
וועט  אויך  ַאזוי  און  בערג.  זייטיגע  די  אונטער 
"לעוולן"  אויסגרָאדן,  און  אויספלאסטערן  מען 

די  אהערשטעלן  קענען  מ'זָאל  ַאז  שטח,  דעם 
פילע  די  פאר  ערטער  ּפַארקינג  צענדליגער 

באי בית ה' מיט הרחבת הדעת.

די דעטַאלן פון דעם 
גרויסצוגיגן 
ּפרָאיעקט

וועט  לויטעט  פלאן  דער  ווי 
א  פארמאגן  שטח  פארקינג  דער 
וועג, אויף די  באזונדערע אריינפאר 
רעכטע זייט פונעם גיגאנטישן בנין, 
וועלכע פירט צום אונטערשטן שטח 
וואו  האדיר,  בנין  פונעם  צופיסנס 
די  אויסגעארבעט  אצינד  ווערט  עס 

פארקינג ספעיסעס.

וועג  א  זיין  וועט  באזונדער 
אן  מיט  שטח,  פונעם  ארויס  אויף 
טרעפיק  פארמיידן  צו  ארויסגאנג 
אויפן  אנלייגענישן  און  גרידלאק 
דער  ביהמ"ד.  דעם  ארום  שטח 
די  אויף  געפלאנט  איז  ארויסגאנג 
לינקע זייט פונעם בנין – ווָאס אזוי 
וועט די טרעפיק פלוס קענען פליסן 
רואיג און שנעל, ָאן קיין שטערונגען, 
הונדערטער  די  פון  רצון  לשביעת 
מתּפללים, טייל וועלכע קומען מיט 
קומען  וועלכע  אנדערע  און  קארס 
געגענט  אינעם  וואוינען  און  צופיס 

נישט ווייט פונעם ביהמ"ד.

די בעפָארשטייענדע 
אויסברייטערונג פון 

דער "חברון" גאס
די  אין  מען  האלט   באזונדער 
מען  בעפָאר  שטאפלען  לעצטע 
אין  אריינטרעטן  צו  זיך  רישט 
אויסברייטערן  פון  פאזעס  אקטיווע 
ווָאס  ּפרָאיעקט  ַא  גאס',  'חברון  די 
די  דורך  ווערן  דורכגעפירט  וועט 
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טרַאקטָארן ארבעטן שוין מיט'ן פולסטן 
פלייס צו ַאהערשטעלן נייע פארקינג 

לאט אויפ'ן שטח ביהמ"ד למען באי בית ה'

למען אחי ורעי ולמען בית ה' אלקינו:
קָאסטבַארער פראיעקט אויסגעצָאלט דורך געטרייע 
הנהלת קהל יטב - קרית יואל פארן הרחבת הדעת 
פון דער קהל'ישער געגנט בית המדרש און פאר די 
בַאקוועמליכקייט פון מתפללים און תושבים צוגלייך
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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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"ווילעדזש אוו קרית יואל" אויף די פילע קאסטן 
פון די הנהלת הקהלה, פאר די תועלת ולשביעת 
רצון פון די הונדערטער באי ביהמ"ד, די חשוב'ע 
תושבי השכונה און פילע פארבייפארער פון דעם 

גאס ארום דעם בנין ביהמ"ד.

וויכטיגקייט  די  אויגן  די  פאר   האלטנדיג 
הנהלת  די  וועט  העיר  תושבי  די  סערווירן  פון 
קאסטבארן  דעם  אין  אינוועסטירן  הקהילה 
ראוד  חברון  דעם  אויסצוברייטערן  ּפרָאיעקט, 
צו  ברייטקייט,  פיס   38 פון  מַאקסימום  א  צו 
ארום  גאסן  די  אויף  טרעפיק  די  אז  פארזיכערן 
ביהמ"ד  פונעם  אומגעגענט  גאנצן  אינעם  און 
זאל נישט געשטערט ווערן דורך דעם צענטרַאלן 

קהל'ישן צענטער.

אויסברייטערונג  ראוד  די  אויף  ארבעט  די 
עטליכע  ּפלַאצירן  רע-  דָאס  ַארייננעמען  וועט 
א  צו  ראוד  חברון  לענגאויס  'קעטש-בעיסעס' 

מער פַארזיכערט ארט און דאס אויסגראדן מיט די 
נייע סטריט לעוול. אזוי אויך וועט אינסטאלירט 
ווערן די פאסט קעסטלעך אריינציר פונעם רָאוד, 
ַאנשטָאט ווי ביז יעצט ווען זיי שטייען הארט נעבן 

דעם ראוד.

אנגעהויבן  וועט  גאס  חברון  נייע  די 
קארנער  חברון  פון  ווערן  צו  אויסגעברייטערט 
רָאוונע, ארויף דעם גאנצן וועג ביז נאכן ביהמ"ד, 
צו  טַאקע  זיך  ווענדט  הקהלה  הנהלת  די  און 
זָאל אויפנעמען  ַאז מען  מָאטָאריסטן און שכינים 
די  מיטַארבעט  און  פַארשטענדעניש  מיט 
צייטווייליגע ַארבעט אויף די גאס, און זיך הַאלטן 
צו אנווייזונגען פון דער מַאנשַאפט אויפ'ן ָארט ביז 
ַארבעט,  גַאנצע  די  פַארענדיגן  בעז"ה  וועט  מען 
פַארענדיגט  ווערן  צו  געסקעדזשולט  איז  ווָאס 
די  זיך  וועט  דַאן  און  מעגליך,  שנעלסטע  דָאס 
ביסל שוועריגקייט אויסצָאלן פילפַאכיג פאר דער 

אומגעגנט,  גַאנצער 
טראקס  קַארס,  ווען 
באסעס  סקול  און 
וועלן קענען קורסירן 

אומגעשטערט.

ן ' ט י מ
פאראויסברענגען 
פארקינג  דעם 
ַאלע  און  לאט 
טרַאפיק  ַארומיגע 

ערגענצט  ב"ה  ווערט  בַאקוועמליכקייטן, 
ַאהערשטעלן  פון  פראיעקט  מעכטיגער  דער 
געווארן  איז  ווָאס  ונשא,  דעם בית רם 
קוים  פון  שנעלקייט  בליץ  א  אין  אויפגעבויעט 
18 חדשים און איז שוין זינט איר התחדשות מיט 
אלס  אויסגעשטיגן  צוריק  יאר  האלב  א  ארום 
אין  ותפילה  תורה  מקום  -שענסטע  סַאמע  די 

דער  מיט  והולך  מוסיף  נאר  איז  און  שטאט,  די 
רבי  הרה"ג  השכונה,  רב  נייעם  פונעם  התמנות 
משה חיים לאבין שליט"א. און מיט די גרינדונג 
פונעם כולל בוקר אין די יעצטיגע טעג, וואו דער 
כח התורה והתפלה ווערט נאר געשטארקערט ָאן 

אויפהער.

 לחזק את בדק בית ה'!

טראקטאר ביים אויספלאסטערן שטח צופיסנס פונעם ביהמ"ד פאר גרויסער פארקינג שטח

דער וועג אריין צום פארקינג לאט
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העכסט-סאפיסטיקירטע סיסטעם ערמעגליכט דורכצופירן מעכטיגע אלוועלטליכע געלט 
אקציעס אן די מינדעסטע געברויך פון זיך באנוצן מיט סיי וועלכע פראבלעמאטישע 

טעכנאלאגישע כלים – דריי-פאכיגע אפציעס פון: טעקסט, פאון, אדער מינימאלע פעידזש

בך חותמין: כח הצדקה 
ביי כלל ישראל ווי 

קיינמאל פריער
כח  די  איז  יארן  לעצטערע  די  אין 
אתר  בכל  די  ישראל  כלל  ביי  הצדקה 
אן  אויף  ובאיכות  בכמות  געשטיגן  ואתר 
דערגרייכט  האט  און  פארנעם,  אומגעהויערן 
סיי  ווען  שטאפלען,  אומגלויבליכע  פרישע 
באווייזט  צוועק  צדקה  איינפאכע  וועלכע 
בלויז  סומעס  פאנטאסטישע  אויפצוטרייבן 

ציבור. היימישן  דעם  צווישן  פון 

ס'האט  אז  ווייט,  אזוי  אויף  געגאנגען  איז  עס 
עם  נדיבי  די  ביי  סיי  נייע סטאנדארטן  געשאפן 
און גבירים, וואס געבן פיל שענערע באדייטענדע 
סכומים ווי קיינמאל בעפאר, ווי אויך יעדע יחיד 
ויחיד געט היינט מער צדקה ווי פריער. דעם "בך 
זיידן  אונזער  פון  החסד  מדת  די  מיט  חותמין" 
אברהם אבינו, דערקענט זיך באשיינפערליך אויף 
יעדן געביט. עס שרייט זיך ארויס דעם מי כעמך 

ישראל!

חדשים מקרוב באו: 
די לעצטיגע "קראוד-

פאנדינג" ערשיינונג
וועלכע  קראוד-פאנדינג  פון  מושג  פרישע  די 
אזעלכע  אפילו  אז  מהלך,  נייע  א  געשאפן  האט 
צום  שייכות  באזונדערע  קיין  נישט  האבן  וואס 
פון  לכבודו  זיך  באטייליגן  צוועק,  אדער  מוסד 
זייער חבר וקרוב און האט געוויס ערמעגליכט צו 
שאפן פיל גרעסערע ציפערן וואס ציילט זיך אין 
די מיליאנען דאללארן. איז אבער צוזאמען מיט 
דעם נייעם אינציאטיוו אויך אפירגעקומען א נייע 
פראבלעם, נעמליך, אז וויבאלד די גאנצע מהלך 
אינטערנעט,  די  דורך  צוגעגאנגען  ביז איצט  איז 
זענען  וואס  וועבסייטס  ספעציעלע  מיט 
"לייוו"  מיטהאלטן  קענען  צו  אויסגעשטעלט 
דעטאלן  אלע  קאמפיין  גאנצן  דעם  דורכאויס 
מ'האט  געלט  וויפיל  למשל  ווי  אפדעיטס,  און 
פאר  געגעבן,  ס'האט  ווער  אויפגעטריבן,  שוין 
לכבודו  צוגעשריבן  האט  ער  וואס  און  וועמען, 
גורם  דאס  האט  זעלבסטפארשטענדליך  א.ד.ג. 
זיי  און אלט  יונג  ביי  נייגער  געווען א שטארקע 
זאלן זיין צוגענאגעלט צו די טעכנאלאגישע כלים 
ס'טוט  וואס  און שריט  אויף טריט  מיטצוהאלטן 

זיך אפ ביים קאמפיין. 

היום אומר לו עשה 
כך: דאס וויי-געשריי 

פון גדולי ישראל
גדולי ישראל ומנהיגי הקהילות האבן באלד זיך 
דערזעהן מיט אן ערנסטן רוחניות'דיגן פראבלעם, 
אריין  דרינגען  מיטלען  פאנדרעיזינג  נייע  די  ווי 
כך  כדי  ציבור, עד  היימישן  ביים  און מער  מער 
אז מאנכע וועלכע האבן זיך אפגעהאלטן פון סיי 
וואספארא צוטריט צו די וועלט פון טעכנאלאגיע, 
אריינגעשלעפט  אומוועלנדיג  אבער  זענען 
געווארן דערין, מיט'ן תמימות'דיגן אויסרייד פון 
געהאט  האט  דאס  און  וכדו',  קאמפיינס  צדקה 

ליידער אומגינסטיגע נאכווייען.

אפגערופן  טאקע  האבן  קהילות  געוויסע 
אזעלכע סארט קאמפיינס און פרובירט דאס צו 
דורכ'ן  טיילמאל  אנדערע מהלכים,  מיט  ערזעצן 
טעלעפאן סיסטעם, וואס איז אבער נאכאלס נישט 
דעם  צוליב  דערצו,  לעזונג  ריכטיגע  די  געווען 
וואס ס'האט נישט געהאט די זעלבע גוטע געפיהל 
אפדעיטס  כסדר'דיגע  די  מיטהאלטן  קענען  פון 
סיבה  שטארקע  א  איז  וועלכע  קאמפיין,  אינעם 
קאמפיינס.  קראוד-פאנדינג  די  פון  הצלחה  צום 
אין  געווען  ארגאניזאציעס  די  זענען  ארום  אזוי 
זייער  שטעלן  צו  וויאזוי  דילעמא  שטארקע  א 
ווייטערדיגע שריט לגבי די אופן פון פאנדרעיזינג.

זה היום קוינו לו: די 
לאנג-ערווארטעטע 

לעזונג - "ונתנו"
דאס אלעס איז געווען ביז היינט! ביז "ונתנו" 
פון  גרופע  א  בילד!  אינעם  אריינגעקומען  איז 
זיך  צייכענען  וועלכע  מומחים  ערפארענע 
געביט  אינעם  סיי  עקספערטיז  זייער  מיט  אויס 
טעכנאלאגישע  אין  סיי  און  פאנדרעיזינג  פון 
א  אין  אריינגעווארפן  זיך  האבן  קענטעניסן, 
יארן  און  חדשים  נאך  און  פראיעקט,  מאסיווע 
פון אינטענסיווע ארבעט וואס האט אפגעקאסט 
שווערע געלטער און איבערמידליכע כוחות, איז 
א  אהערצושטעלן  דשמיא  בסייעתא  געלונגען 
מיט'ן  פלאטפארמע  נייעם  העכסט-געלונגענעם 

נאמען "ונתנו".

באוויזן  האבן  טעכניקער  "ונתנו"  די 
צו  סיסטעם  סאפיסטיקירטע  א  אהערצושטעלן 
די  לויט  סומעס,  ריזיגע  שאפן  ווייטער  קענען 
נישט  וועט  און  מיטל,  קראוד-פאנדינג  זעלבע 

'סאושעל  צו  פארבינדונג  שום  קיין  פאדערן 
מידיא' אדער 'אנליין עקסעס'.

'טעקסט מעסעדזשינג' 
דורכברוך

די סאפיסטאקירטע טעקסט מעסעזש סיסטעם 
דורכברוך  שטערקסטע  די  הויפטזעכליך  איז 
אינערהאלב די קאמפיינס. ס'גיבט די מעגליכקייט 
די  לגבי  סיי  געהעריג  מיטהאלטן  קענען  צו 
"דאונערס" וואס געבן געלט און ווילן זעהן וואו 
די קאמפיין האלט, און די "טיעם מעמבערס" צו 
באקומען נאכאנאנדע אפדעיטס איבערן קאמפיין 

אלעס מיט א איינפאכן טעקסט מעסעדזש. 

דורכ'ן טעקסט אפציע קען מען ערהאלטן אלע 
סארט אפדעיטס, וואו יעדע טיעם האלט, וויפיל 
ער האט שוין אויפגעטריבן, און ווער האט אלס 
בכלליות  זעהן  מען  קען  אויך  לכבודו.  געגעבן 
וויפיל  און  גאנצע קאמפיין  די  וויפיל האלט  ביי 

נדיבים האבן שוין זיך משתתף געווען דערין.

טעקס  א  שיקן  נדבן  דער  קען  צוגאב  אין 
פאר  נומבער'  איידי  'טיעם  די  מיט  "דאונעיט" 
אפילו  און  סכום,  די  מיט  געבן,  וויל  ער  וועמען 
דער  וואס  מעסעדזש  ספעציעלע  א  צושרייבן 

'רעיזער' זאל באקומען. 

אויך  מעמבער"  "טיעם  דער  קען  גליכצייטיג 
פשוט'ע  מיט  פאנדרעיזינג  גאנצע  זיין  אנפירן 
טעקסט מעסעדזשינג, סיי בעטן געלט פון זיינע 
מאל  יעדע  אפדעיטס  באקומען  און  באקאנטע, 
איינער געט, און ווען אימער ער וויל זעהן וויפיל 
זיין פערזענליכן פעידזש,  אויף  איז  זיין סך הכל 
א  גלייך  באקומט  און  מעסעדזש  א  ער  שיקט 

ריפליי.

אין  דורכברוך  היסטארישע  א  איז  דאס 
בוכשטעבליכן זין פון ווארט! 

פארגעשריטענע 
'טעלעפאן סיסטעם'

בנוסף צום סאפיסטאקירטן טעקסט מעסעדזש 
געווארן  אהערגעשטעלט  אויך  איז  סיסטעם, 
קענען  צו  סיסטעם,  פאון  פול-אפדעיטד  א 
נישט  בכלל  האבן  וואס  אזעלכע  אקאמאדירן 
גרינגער  ס'איז  וועמען  קיין טעקסט, אדער פאר 
קענען  מ'וועט  וואו  טעלעפאניש,  מיטצוהאלטן 
מיטהאלטן פונקטליך אלע דעטאלן, סיי די נדבות 
און  נדבות,  געבן  דערויף  מ'קען  נדבנים,  די  און 
הערן כסדר'דיגע אפדעיטס איבערן קאמפיין אין 

אלגעמיין.

'מינימאלע וועב פעידזש' 
בלויז מנדב צו זיין

פאר אזעלכע וואס האבן כשר'ע צוטריט צום 
אינטערנעט ביי זיך אין אפיס לצורך פרנסה, איז 
פארהאן א וועב-פעידזש וואס ערלויבט בלויז די 
מעגליכקייט צו געבן א נדבה, אריינלייגן קרעדיט 
קארד אינפארמאציע גענוי ווי סיי וועלכע אנליין 
פעימענט. מ'קען נישט מיטהאלטן מיטהאלטן קיין 
שום קאמפיין אפדעיטס דורכ'ן אינטערנעט, אלע 
דעטאלן ארום דעם קאמפיין קען מען מיטהאלטן 
בלויז אויף איינפאכע טעקסט מעסעדזשעס אדער 

דורכ'ן טעלעפאן סיסטעם.

יחד כולם הודו: "ונתנו" 
ווערט באגריסט פון אלע 

זייטן
אויסלויבן  גענוג  נישט  קענען  ודיינים  רבנים 
איינמאל  ברענגט  וואס  רעוואלוציע,  נייע  די 
אנליין  די  צו  ערזעצוג  כשר'ע  א  אלעמאל  פאר 
קאמפיינס, צו ווייטער האלטן ריין און הייליג די 

צדקה אקציעס ביים היימישן ציבור. 

פון  ערשטוינט  זענען  עקספערטן  טעכנישע 
פלאטפארמע,  אויסנאם-פראפעסיאנאלע  די 
און  דעטאלן  אלע  מיט  פונקציאנירט  וואס 
האבן  אויך  ווי  מעגליכקייטן.  סאפיסטיקירטע 
פילטער  "גדר"  און  "טעג"  בארימטע  וועלט  די 
פונעם  באנוץ  דאס  באשטעטיגט  ארגאניזאציעס 
נייעם סיסטעם אלס אן אויסגעהאלטענעם מיטל 
צו פאנדרעיזן אן די אלע זייטיגע טעכנאלאגישע 

קאנסעקווענסן.

ארגאניזאציעס,  צדקה  התורה,  מוסדות 
מעלדונג  די  אויפגענומען  האבן  הקודש  קהילות 
קענען  וועלן  זיי  אז  עקסטאז,  קענטיגע  מיט 
און  קאמפיינס,  ריזיגע  אפרעכטן  זיין  ממשיך 
יערליכע  יאר  די  נישט עפעקטירן  ס'וועט בכלל 
יעצטיגע צדקה אקציעס.  ביז  זייער  פון  הכנסות 
העלפן  צו  פארזעצן  וועלן  יחידים  און  עסקנים 
זייערע  פאר  אדירים  סכומים  צוזאמשטעלן  מיט 
צוועקן, אויף א געניטע און גרינגע מהלך בעז"ה. 

אלע  פון  ישראל  כלל  גאנץ  האט  כולם  ועל 
די  איבער  ווינקל  יעדן  פון  קרייזן,  און  שיכטן 
וועלט, גראטולירט מיט זעלטענע פרייד געפיהלן 
אחד:  בפה  זאגן  אלע  "ונתנו",  פון  ערשיינונג  די 

אויף דעם האט מען געווארט! 

כלל ישראל שרייט אויס בקול רם: ברוך 
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה!

היסטארישע רעוואלוציע געשאפן ביי כלל ישראל:

מייסטערהאפטע "ונתנו" צדקה 
פלאטפארמע טוישט דער צוגאנג צו 
פאנדרעיזינג קאמפיינס אויף אייביג

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

FISH 
PLATTERSDeadline to order: 

Wed. March 1 - 1pm

WHOLE FISH,
LOX & SABLE

STUFFED 
SMOKED FISH, 
SLICE LOX

LOX & 
SABLE

BAKED SALMON
FULL SIDE • HALF SIDE
4 FLAVORS

SIMPLY 
SALMON

FRUIT 
PLATTER

HONEY 
MUSTARD

PISTACHIOS 
CRUSTED

SESAME 
TERIYAKI

2

1

3

4

PLEASE CALL TO
ORDER IN ADVANCE.

ים
ור

דפ
לכבו

33 Dinev Road
orders@peppermintsupermarket.com

5 Mangin Rd. (Cor. Rt. 208)
orders@mintleafkosher.com
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אידישע  די  אינערהאלב   - בולגאריע  ווארנע, 
קהילה אין די פארווארפענע שטאט ווארנא אין 
גאר  א  טעג  יעצטיגע  די  אין  הערשט  בולגאריע 
חברי  די  וואס  נאכדעם  שטימונג  דערהויבענע 
די  זיין  צו  מחנך  זכי'  די  געהאט  האבן  הקהילה 
נייע הערליכע מקוה וואס איז געבויעט געווארן 
טהרה  מקוה  מפעל  בארימטן  וועלט  דעם  דורך 
העולמי אין שפיץ פונעם יו"ר הרה"ח ר' אברהם 
יושע וואלדמאן הי"ו און איז ענדליך פארענדיגט 
אויסטערלישע  פון  יארן  לאנגע  נאך  געווארן 

שוועריגקייטן. 

די קהילה אין ווארנע 
די אידישע קהילה אין שטאט ווארנע פארמאגט 
א גאר רייכע היסטאריע ווען במשך לאנגע יארן 
אידישע  שיינע  צוויי  פיגורירט  דארט  האבן 
קהילות, איינס גייט נאך צוריק אזוי לאנג ווי ביז 
די יארן פונעם גירוש שפאניע ווען עס איז דארט 
געגרינדעט געווארן א קהילה פון יוצאי שפאניע, 
הייפעלע  א  פון  געווען  איז  קהילה  צווייטע  די 
באזעצט  דארט  זיך  האבן  וועלכע  אידן  רוסישע 
במשך די יארן אין לויף פון די שווערע תקופות 

וואס איז אריבער אויף אידן אין רוסלאנד. 

גארנישט  ליידער  איז  קהילות  צוויי  די  פון 
ווינטן  די קאמוניסטישע  וואס  נאכדעם  געבליבן 
נישט  ליידער  האט  געבלאזן  דארט  האבן  וואס 
אידישקייט,  פון  זכר  קיין  כמעט  איבערגעלאזט 
מיט  הביהמ"ד  בנין  גרויסער  שיינער  א  אויסער 
פארפיגט  האבן  וועלכע  אידן  עלטערע  עטליכע 
אויף דעם שול אבער האבן ליידער נישט געהיטן 
גארנישט און זענען נישט געווען אינטערסירט אז 

אידישקייט זאל בליען אין שטאט. 

מיט עטליכע יאר צוריק איז דארט אנגעקומען 
שליט"א  האלפערין  יוסל  הרב  חב"ד  שליח  דער 
אידישקייט  פאר  טון  אנגעהויבן  האט  און 
פארווארפענע  די  זיין  צו  מקרב  פראבירענדיג 
נשמות, ר' יוסל האט פרובירט זיך צוזאמצושטעלן 
מצליח  נישט  האט  אבער  קהילה  אלטע  די  מיט 
צו  געווען  מצליח  יא  אבער  האט  מען  געווען, 
גרינדן א ביהמ"ד אינעם בעיסמענט פון די גרויסע 

שול. 

דארט זענען אנגעגאנגען אלע פעולות נענטער 
צו ברענגען די אידן צו אידישקייט, ר' יוסל איז 
פינף הונדערט  די אריבער  אין פארבינדונג מיט 
מיט  פרובירט  און  אין שטאט  אידישע משפחות 
מעגליך.  וואס  מערסטע  די  אנצוקומען  יעדן 
משפחות  דרייסיג  ארום  דא  זענען  מאמענטאל 
די  אין  אנגעשלאסן  געהעריג  זענען  וועלכע 
קהילה און זענען פולקאמע שומרי תורה ומצוות. 

דער מצב מיט די מקוה 
אלע  צוגעשטעלט  האט  יוסל  ר'  רב  דער 
חברי  די  פאר  באדערפענישן  רוחניות'דיגע 
ספרים  ביז  עסן  כשר'ע  פון  אנגעהויבן  הקהילה 
תפילין מזוזות אא"וו, אבער ווען עס איז געקומען 
צו א מקוה האט געהערשט א גרויסער חלל ווען 
פארווארפענעם  דעם  צו  מקוה  נאענטסטע  דער 
וועג צו פארן איבער פיר  געווען א  געגענט איז 
געווענליכע  די  מיט  און  טרעפיק  קיין  אן  שעה 
טרעפיק האט עס געקענט נעמען קרוב צו זעקס 
שעה, דאס מיינט אז אזא נסיעה האט אין טאטאל 
גענומען איבער צוועלעף שעה פאר איין מקוה! 

אידן  צאל  שיינע  א  געווען  טאקע  איז  עס 
וועג  לאנגן  דעם  געמאכט  כסדר  האבן  וועלכע 

זיין  מטהר  געגאנגען  זיך  און  בוקארעסט  קיין 
קיין  נישט  איז  וועג  דער  מקוה,  ארטיגע  די  אין 
פשוט'ער און עס פעלט זיך אויס אריבערצופארן 
דעם גרעניץ קיין רומעניא, דאס האט אבער נישט 
אפגעהאלטן די מסירות נפש'דיגע אידן פון מאכן 
דעם לאנגן וועג למען טהרתן ויסוד קדושתן של 
ישראל, פון די אנדערע זייט איז ליידער געווען א 
גרעסערע צאל וועלכע האבן נישט געמאכט דעם 
אן  ווארנע  אין  פארבליבן  זענען  און  וועג  לאנגן 

קיין מקוה וואו זיך מטהר צו זיין. 

דעם  אין  מקוה  א  אהערצושטעלן 
קיין  געווען  נישט  איז  געגענט  פארווארפענעם 
מען  האט  צוערשט  אונטערנעמונג,  לייכטע 
די  פאר  פלאץ  פאסיגע  א  טרעפן  געדארפט 
מאכן  צו  באשטימט  האט  מען  וואס  צו  מקוה 
אבער  איז  דא  שול,  פונעם  בעיסמענט  די  אין 
נעמליך  פראבלעם,  הויפט  דער  ארויפגעקומען 
די קהילה איז זייער א ארימע, און עס איז נישט 
געווען קיין רעדע אז די קהילה זאל קענען אליינס 
פינאנצירן די מקוה וואס ציט אריין אין שווערע 

צענדליגער טויזנטער דאלארן. 

דעריבער האט דער רב פון די ארטיגע קהילה 
הרב יוסל האלפערין שליט"א זיך פארבינדן מיטן 
וועד פון די וועלט בארימטע מקוה טהרה העולמי 
אין שפיץ פון איר מסירת נפש'דיגן מנהל הרה"ח 
ר' אברהם יושע וואלדמאן הי"ו און אראפגעלייגט 
דעם שווערן מצב פון די קהילה און די בקשה פון 
די חברי הקהילה צו פארמאגן א אייגענע מקוה 
און נישט דארפן פארן אזויפיל שעות צו א מקוה. 

אין  אריינגעלייגט  גלייך  זיך  האט  וועד  דער 
דעם פראיעקט מיט לייב און לעבן און אנגעהויבן 
די  אהערשטעלן  קענען  צו  געלט  דאס  שאפן 
קורצליך  מקוה.  מהודר'דיגע  און  פראכטפולע 

דערנאך איז טאקע די ארבעט אריין אין קראפט 
ווען מען האט זיך אנגעהויבן גרייטן צום גרויסן 

מעמד יציקת הבורות. 

מעמד יציקת הבורות 
העעל"ט  תשפ"ב  סיון  חודש  פארגאנגענעם 
געפראוועט  פייערליכקייט  גרויס  מיט  איז 
געווארן דער מעמד יציקת הבורות פאר די נייע 
פראכטפולע און מהודר'דיגע מקוה. ביים מעמד 
האט געהערשט א געוואלדיגע התרגשות ווען די 
קהילה מיטגלידער האבן צוגעזען מיט די אייגענע 
אויגן אז מען הייבט שוין אן בויען די מקוה און 

אט אט וועט די מקוה שטיין גרייט צום באנוץ. 

ספעציעל  זענען  הבורות  יציקת  מעמד  צום 
געקומען צו פארן עטליכע עסקנים פונעם מפעל, 
געפארן דער משגיח הרב  איז  זיי  פון  אין שפיץ 
יודא לייב מינצבערג שליט"א פון ארה"ק וועלכע 
און  אויפן פלאץ  זיין משגיח  צו  איז מיטגעפארן 
ווערן  געטון  זאל  אלעס  אז  המשמר  על  שטיין 
הכשרות.  בתכלית  אויסגעהאלטן  און  ריכטיג 
זענען  משגיח  פונעם  שפיץ  אין  עסקנים  די 
מיט  פארבינדונג  כסדר'דיגע  אין  געשטאנען 
הרה"ג ר' יצחק טריגער שליט"א מומחה בעניני 
מקוואות און עומד בראש פון אלע מקוואות וואס 
ווערט געבויט דורך דעם מפעל זיכער צו מאכן אז 
אלעס ווערט געבויעט ריכטיג אויסגעהאלטן און 

מיט אלע חומרות והידורים. 

געווארן שטייט  געבויעט  איז  וואס  מקוה  דער 
אויף זייער א פארנומענעם פלאץ אין צענטער פון 
עטליכע פארנומענע גאסן און לויט די אומשטענדן 
איז נישט מעגליך געווען פאר א צעמענט טראק צו 
גיסן די בורות, נישט  קענען אריינפארן אהין און 

אויסטערלישע פרייד און שמחה אינערהאלב אידישע קהילה 
אין ווארנע-בולגאריע ביים פייערליכן חנוכת המקוה - געבויעט 

און הערליך פארענדיגט דורך מפעל מקוה טהרה העולמי

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

צוועלעף שעה נסיעה אריבער דעם גרעניץ קיין רומעניא - פייערליכער מעמד חנוכת הבית מיט באטייליגונג פון עסקני מפעל מקוה טהרה העולמי
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ווילנדיג פארלירן קיין צייט איז נישט געווען קיין 
צווייטע ברירה און מען האט זיך געשטעלט גיסן די 

מקוה מיט די בלויזע צוויי הענט! 

עס איז געווען ווייט פון א לייכטע ארבעט און 
געווען  זענען  הוועד  די עסקני  דער משגיח מיט 
שעה  צוועלעף  ווי  לאנג  אזוי  פאר  פארנומען 
אליינס  אויסגעפעלט  זיך  האט  עס  צי!  איין  אין 
אויסצומישן די צעמענט און עס אליינס גיסן וואס 
איז כמובן גאר א שווערע ארבעט אבער ווען עס 
האנדלט זיך פון יסוד קדושתן של ישראל שטייט 
גארנישט אין וועג און די עסקנים האבן זיך מטריח 
געווען בטירחא דגופא מיט א געוואלדיגן מסירת 

נפש אז די מקוה זאל קענען געענדיגט ווערן. 

איז  חדשים  פארלאפענע  די  פון  לויף  אין 
מקוה  די  פארענדיגן  צו  ארבעט  די  אנגעגאנגען 
זיך  מען  האט  צייט  די  במשך  בהדרו,  כליל 
א  אויף  מקוה  די  מיט  באנוצן  אנגעהויבן  שוין 
האט  מען  וואס  נאכדעם  פארנעם  צייטווייליגן 
אזויפיל  פארן  דארפן  דאס  פארמיידן  געוואלט 
דאס  איז  אזוי  בוקארעסט,  קיין  שעות  לאנגע 
איז ענדליך פארטיג  די ארבעט  ביז  אנגעגאנגען 
געווארן און מען האט זיך אנגעהויבן גרייטן צום 

פייערליכן מעמד חנוכת הבית. 

די עסקנים האבן אנגעמערקט אז טראץ וואס 
אין  אנאנסירט  געווען  נאכנישט  איז  מקוה  די 
קיין שום פלאץ דאך איז שוין די מקוה באנוצט 
געווארן אויף א שטארקן פארנעם און מען האט 
פארקומען  וועט  עס  נאר  ווי  אז  גערישט  זיך 
דער מעמד חנוכת הבית און מען וועט געהעריג 
זיך דער באנוץ  וועט  דאן  די מקוה  אדווערטייזן 

פילפאכיג פארדאפלען. 

פייערליכער מעמד 
חנוכת המקוה 

געווען  עס  איז  דינסטאג  פארלאפענעם  דעם 
געטרייע  די  ווען  מאמענט  היסטארישער  דער 
העולמי  טהרה  מקוה  מפעל  פונעם  עסקנים 
א  נאך  ווארנע  שטאט  אין  אנגעקומען  זענען 
סטאפס  עטליכע  מיט  רייזע  פארצויגענע  לאנג 
וואס האט זיך אויסגעפעלט אנצוקומען צו דעם 

פארווארפענעם ווינקל. 

אהין  אנגעקומען  זענען  עסקנים  די  ווען 
זיי  זענען  שטונדן  פארנאכטס  די  אין  דינסטאג 
גלייך צוגעפארן צום בנין הביהמ"ד וואו מען האט 
צוערשט געדאווענט מנחה מעריב און דערנאך זיך 
געוואשן צו די גאר רייכע סעודה וואס איז געווען 

צוגעשטעלט לכבוד די פייערליכע מאמענטן. 

ווען  געווארן  איבעראשט  זענען  עסקנים  די 
עס איז זיך צוזאמגעלאפן צו דעם מעמד א פיל 
איז  מען  און  ערווארטעט  ווי  ציבור  גרעסערער 
כסדר געווען געצווינגען צוצולייגן נאך פלאץ צו 
משתתפים,  פון  פלייץ  דעם  אקאמאדירן  קענען 
אזוי איז מען געזעסן א לענגערע צייט און שיין 

פארברענגט בשבת אחים גם יחד. 

אויפגעטרעטן  צוערשט  האט  מעמד  ביים 
יוסל האלפערין שליט"א  הרב  הקהילה  רב  דער 
די  אידן  ארטיגע  די  פאר  ארויסגעברענגט  און 
מען  אז  מיינט  עס  וואס  שמחה  געוואלדיגע 
וועט שוין פארמאגן א אייגענע מקוה און נישט 
דארפן פארן אזוי ווייט און פארשטייט זיך אז מען 
פארמאגט א אייגענע מקוה דא לאקאל וועט זיך 
ווען  פארטריפלען  און  פארדאפלען  באניץ  דער 
נאך אידן וועלן האבן די זכי' זיך צו קענען מטהר 

זיין כדת וכדין. 

ביים שפיץ פונעם מעמד האט מען געהערט א 
הערליכע דרשה פון הרב ארי' גאלדבערג שליט"א 
יו"ר מרכז רבני אייראפע וועלכער איז ספעציעל 
פייערליכן  דעם  מיטהאלטן  פארן  צו  געקומען 
מאמענט, הרב ארי' האט אויך ארויסגעברענגט די 
פריידיגע געפילן פונעם גאנצן עולם שטייענדיג 

ביי אזא פייערליכער מאמענט. 

געהערט  מען  האט  מעמד  פונעם  שלוס  צום 
עטליכע קורצע ווערטער פון הרב יעקב האמער 
הי”ו פון די געטרייע עסקנים פונעם מפעל מקוה 
אויפגעטרעטן  האט  וועלכער  העולמי  טהרה 

מפעל  דעם  בשם 
קורצע  אין  און 
דערציילט  ווערטער 
השתלשלות  די 
הדברים פון די מקוה 
מען  וואס  אלעס  און 
איז אריבער ביז מען 
צו  אנגעקומען  איז 
פריידיגן  דעם  אט 

מאמענט. 

געקומען  איז  דאן 
פייערליכער  דער 
דער  ווען  מאמענט 
איז  עולם  גאנצער 
נייע  די  צו  אריבער 
מקוה  פראכטפולע 
האט  מען  וואו 
דעם  געפייערט 
אונטערן  עפענונג 
איינפלוס פון הילכיגע 
דורך  אפלאדירונגען 
באטייליגטע  אלע 
געווען  זענען  וועלכע 
פאר  זיך  אויסער 
איז  מען  אז  פרייד 
אנגעקומען  ענדליך 
היסטארישן  דעם  צו 

דערגרייכונג. 

דעם  פייערן  נאכן 
מען  איז  עפענונג 
צום  צוגעטרעטן 
מיט  מזוזה  קביעת 
נתכבד  איז  עס  וואס 
יעקב  הרב  געווארן 
עסקן  הי”ו  האמער 
טהרה  מקוה  מטעם 
איז  דאן  העולמי, 
אריין  צוריק  מען 
ביהמ"ד  אינעם 
זיך  האט  מען  וואו 
אין  ארויסגעלאזט 
פייערדיגע  גאר 
דאנקענדיג  ריקודין 
השי"ת  לויבנדיג  און 
זוכה  האט  מען  אז 
אנצוקומען  געווען 
פייערדיגן  דעם  צו 

מאמענט. 

געזען  האט  מען 
בחוש וואס עס מיינט 
אז  אידן  די  פאר 
לאנגע  נאך  ענדליך 
האבן  זיי  וועלן  יארן 
די זכי' צו פארמאגן א 

אייגענע מקוה, מען איז געטאנצן אזוי פאר לאנגע 
שעות מלא התרגשות ווען עס איז נישט מעגליך צו 
שילדערן דעם התרגשות וואס האט זיך אפגעליינט 

פון די פנימ'ער פון די ארטיגע אידן. 

אלס א זייטיגער אינטערסאנטער אנעקדאט איז 
געווען מערקעוודיג אז דער וואס האט אנגעפירט 
די מוזיק אויפן פלאץ ביים מעמד חנוכת המקוה 
אדעסא- פון  אנטלאפן  איז  וואס  איד  א  איז 

אוקריינע ביים אנהויב פון די מלחמה מיט באלד 
דארט  שוין  וואוינט  איד  דער  און  צוריק  יאר  א 
אינעם געגענט באלד א יאר און איז א געהעריגער 

שומר תורה ומצוות מיטן גאנצן פראכט. 

אהיימגעפארן  עסקנים  די  זענען  מעמד  נאכן 
די  ווי  פונדערנאענט  צוזעענדיג  חיזוק  מיט  פול 
און  ולתפארת  לשם  בליעט  און  וואקסט  קהילה 
זכי' צו  דאס התרגשות פון די אידן האבנדיג די 
באנייען די מקוה, זאל טאקע דער רבוש"ע באצאלן 
פאר די עסקנים אין שפיץ פון הרה"ח ר' אברהם 
וועלכע  נדבנים  חשוב'ע  די  פאר  און  הי"ו  יושע 
די  אויפבויען  אין העלפן  גענומען א טייל  האבן 
הערליכע מקוה אז זיי זאלן געהאלפן ווערן בכל 

מילי דמיטב עד ביאת גואל צדק בב"א.

אייערע

קענען אייך העלפן

אויפרעכטן
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אידישע קינדער,
וועלכע נויטיגן זיך אין א

אייער'ס א נאנטע,
וועלכע נויטיגט זיך אין א

ישועה.מקוה.

דערנענטערט א ישועהאראנזשירט א פארטי

סקעדשולט  היינט  אייער פארטי:

אראנדזשירט א פארטי פאר אייערע 
ארבעט קאלעגעס, לזכות סיי ווער 

ס'דארף געהאלפן ווערן, און דערמיט 
העלפט איר 'מקוה טהרה' בויען 

מקוואות פאר אידישע קינדער וועלכע 
האבן נאך דערווייל נישט קיין מקוה.
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ניו יארק. — הונדערטער אייניקלעך יוצאי ערי 
זיך  וועלן  פוטנאק,  מעזא-טשאטה,  ווערפעלעט, 
בעזהשי"ת צונויפזאמלען תחת קורת גג אחד צו אן 
היסטארישן ערשטמאליגן מעמד "זכות אבות", אין 
די זאלן פון פילמאר גארדענס אין קרית יואל יצ"ו, 
מיטן ציל צו ראטעווען די בתי חיים פון די שטעט 
וואס געפינען זיך ליידער לע"ע און א שרעקליכען 

צושטאנד ר"ל.

קדשו  מנוחת  מקום  איז  ווערפעלעט  שטאט  די 
משפחת  בארימטע  די  פון  השושלת  ראש  פונעם 
הרבנים "הארזי הלבנון" הגאון הקדוש מרביץ תורה 
לאלפים מרן רבי זאב וואלף טענענבוים זי"ע, בעל 
רחובות הנהר ושא"ס, אזוי אויך פון זיין ממלא מקום 
זיין אייניקל הגה"ק רבי משה טענענבוים זי"ע א זון 
פונעם נטע שורק זי"ע, די שטאט וואו עס איז געווען 
א וועלט בארימטע ישיבה ביז צום קריג, וואס איז 
רחובות  פונעם  אייניקל  אן  דורך  געווארן  געפירט 

הנהר הגאון רבי יוסף אשר פאללאק זי"ע הי"ד.

די  באקאנט,  ברייט  גאר  איז  מעזא-טשאטה 
צבי  שרגא  רבי  הק'  הגאון  ליגט  עס  וואו  שטאט 
איז  וואס  שורק,  נטע  בעל  זי"ע,  טענענבוים 
מקום  א  און  התעוררות  מקום  א  פאר  באוואוסט 
קיבול תפילות ביי ציונו הק', אזוי אויך ליגט דארטן 
אינעם אוהל זיין איידעם ממלא מקומו הגאון הק' 
רבי יהודה אלטמאן זי"ע, בעל מי יהודה, און נאך 

קינדער פונעם נטע שורק.

זון  אנדערער  דער  ליגט  פוטנאק  שטאט  אין 
יעקב  רבי  זי"ע, ה"ה הגאון  פונעם רחובות הנהר 
אויך  אזוי  אפרסמון,  נהרי  בעל  זי"ע,  טענענבוים 
זיין זון און ממלא מקומו בקודש הגאון רבי מאיר 

טענענבוים זי"ע, בעל אמרי מאיר.

און די לעצטערע יארן נאכן שרעקליכע וועלט 
מלחמה זענען די בתי חיים איבערגעמאכט געווארן 
דורך אן אייניקל פונעם נטע שורק זי"ע פון שטאט 
בני ברק, ה"ה הרה"ח רבי יעקב לעווי ע"ה וואס האט 
אריינגעלייגט כוחות עצומות דאס אהערצושטעלן 
על מכונו, און כסדר נאכגעגאנגען אז אלעס זאל 
זיין מסודר כראוי וכנכון למקום מנוחת קדשם, און 
אין די שטאט פוטנאק זענען די באקאנטע 'משפחת 
רייכמאן' פון טאראנטא געשטאנען צו הילף, אבער 
ליידער זייט זיין הסתלקות האט דאס קיינער נישט 

אנגעהאלטן.

די בני המשפחה ובראשם הגה"צ אבדק"ק מילדוי 
שלמה  חיים  רבי  הרה"ג  זוהן  זיין  מיט  שליט"א 
טענענבוים שליט"א מיט די הילף פון די באקאנטע 
האבן  "אבותינו"  ארגאניזאציע  וואוילטעטיגע 
טאקע פאר איבער צען יאר צוריק איבערגעמאכט 
די בית החיים אין שטאט "באדאלאו" וואו עס ליגט 
די עלטערן פון הגאון הק' דער רחובות הנהר זי"ע, 
ווערט נאך אלץ אפגעהיטן דורך הרה"ג  וואו עס 
רבי חיים שלמה שליט"א צוזאמען מיט הרה"ג ר' 

יואל טענענבוים בהגה"צ אבדק"ק טארנא שליט"א.

העעל"ט  תשפ"א  שנת  זומער  פארגאנגענעם 
האבן אריבער א מנין אידן נכדי הגאונים הקדושים 
הקדושים  מקומות  די  צו  ניסעה  א  אפגעראכטן 
אין אייראפע אין שפיץ פון כ"ק הגה"צ אבדק"ק 
טשאטה שליט"א וואו מ'האט זיך משתטח געווען 
און  הק',  אבות  קברי  און  צדיקים  קברי  אויף 
ווי שווארץ געווארן  אנקומענדיג דארט איז ממש 
פאר די אויגן זעענדיג וואס עס טוט זיך דארט אפ, 
וואו די גדרים ארום דעם בית החיים ווי אויך די 
אוהלים הק' זענען ממש חרוב ונחרב, אין שטאט 
על  מרובה  פרוץ  גדר  דער  געווען  איז  טשאטה 

העומד ממש אפן פאר בעלי חיים, אומגעפאלענע 
ביימער, מצבות אויף דער ערד.

די בני הקבוצה האבן זיך אונטערגענומען גלייך 
צו טוען למען אבותינו ורבותינו הק', און מ'האט זיך 
געוואנדן צו "אבותינו" - די בארימטע מומחים וואס 
טוען אין דעם יומם ולילה, און נישט געוואלט אז 
צוליב געלט זאל זיך אפהאלטן דאס ארבעט, האט 
מען גלייך אנגעהויבן צו טון וואס נאר מעגליך, סיי 
אין טשאטה סיי אין ווערפלעט, און ב"ה די ארבעט 
עשתה רושם, און מ'האט אפגעראטעוועט די בתי 

חיים און אהערגעשטעלט הכל על מכונו. 

מצבות,  אלע  אויפגעשטעלט  האט  מען 

פארראכטן די גדרים, און אזוי אויך איבערגעמאכט 
פאר  וכיאות  כראוי  טשאטה  אין  הק'  אוהל  דעם 
אזא מקום קדוש, אזוי אויך האט מען אויפגעבויעט 
דעם אוהל אין ווערפעלעט, און מ'האט צוגעלייגט 
אין  סיי  און  טשאטה  אין  סיי  שטיבל  כהנים  א 

ווערפעלעט.

גרויסע  אין  אריינגעטריבן  האט  אלעס  דאס 
דאלער,  טויזענט  הונדערט  אפאר  פון  הוצאות 
פאר די גדר, אוהל, אויפהייבן די מצבות, לעקטער 
אינעם אוהל, וכו' וכו', וואס איז צוזאמגעשטעלט 
נאך  זיך  מ'מוטשעט  און  הלוואות,  פון  געווארן 
יעדן חודש צו שאפן נייע הלוואות כדי צו דעקן די 
אלטע, און עס איז א אייניגע חוב פאר אלע יוצאי 
העיר און אייניקלעך צו העלפן אפלאדענען דעם 

שווערן לאסט.

פונעם  יארצייט  ביים  יאר  פארגאנגענעם 
די  ווי  נסיעה  א  געווען  איז  זצולה"ה  שורק  נטע 
אייניקלעך אין שפיץ פון הגה"צ אבדק"ק טשאטה 
שליט"א  טארנא  אבדק"ק  הגה"צ  און  שליט"א 
זענען געפארן מחנך זיין דעם נייעם אוהל הק', וואו 
הייליגע ארבעט  די  אויגן  די  מיט  געזעהן  מ'האט 
וואס מ'האט זיך געמיהט פאר די שוכני עפר, מיט 
דעם פנים חדשות האט זיך שוין געפילט ווי מ'קען 
זיך טרויען צו בעטן "בגלל אבות תושיע בנים", אז 
מ'האט זיך געמיהט פאר מנוחת כבודם, קען מען 

האפן אז "ותביא גאולה לבני בניהם".

די  פאר  צייט  די  געקומען  איז  יעצט  אבער 
שטאט פוטנאק וואו דער בית החיים איז געפערליך 
חרוב,  אינגאנצן  איז  הק'  אוהל  דער  נאכגעלאזט, 
יאר  אפאר  דאך  דעם  פארראכטן  מען  האט  )צייטווייליג 
צוריק(, און בעז"ה וועט מען אין די קומענדיגע פאר 
וואכן אנפאנגען מיט די עבודת הקודש, אבער צו 
דעם פעלט זיך אויס צו שאפן לכל הפחות פרישע 

פינעף און זעכציג טויזענט דאלער.

דעריבער האט מען אצינד פאררופען די מסיבה 
'זכות אבות' צוזאמצונעמען אלע אייניקלעך ונכדי 
יוצאי העיר, צו קענען שאפן די נוטיגע פאנדן וואס 
פעלט זיך אויס פאר די עבודת הקודש צו קענען 

אנגיין ווייטער.

אן  דא  איז  'פוטנאק'  קדוש  מקום  דעם  צו 
דעם  אין  חלק  א  האבן  צו  געפיל  עקסטערער 
געוואלדיגן מצוה, וואו עס שרייבט דער הייליגער 
נהרי אפרסמון אשר מנוחתו כבוד איז אויף דעם 
ארט, אין זיין ספר שמן אפרסמון דעם ענין פון א 
אויפן  עלטערן  די  צווישן  בונד  א  דאס  אז  מצבה 
עולם האמת מיט די קינדער אויף דער וועלט, אז 
די קינדער זענען זיך מתחייב צו גיין בדרכים טובים 
ממשיך צו זיין די דרכי אבות, און די עלטערן אויבן 
זענען זיך מתחייב מתפלל צו זיין און מעורר רחמים 

צו זיין פאר די קינדער.

איז פארשטייט זיך אז יעדער וויל האבן א חלק 

הונדערטער אייניקלעך אפשטאמיגע פון די שטעט "ווערפעלעט, 
מעזא-טשאטה, פוטנאק" גרייטן זיך צום ערשטמאליגן היסטארישן 

כינוס "זכות אבות" ביים סעודת הילולא קדישא פונעם נטע שורק זצ"ל
מעמד וועט פארקומען דעם קומענדיגן מוצאי שב"ק פ' תרומה אין די "פילמאר גארדענס" זאלן - סעודת מלוה דמלכה וסעודת 

הילולא קדישא, צום יומא דהילולא פון הגאון הקדוש בעל נטע שורק מ'טשאטה זצ"ל - רייכער פראגראם פארגעברייטערט

זכות אבות יגן עלינו:

ת " י ש ה ת  +ר ז ע ב

ה נ מ ז ה
ל ש

ה ו צ מ

למעמד זכות אבות
סעודת מלוה מלוה -  וסעודת הילולא קדישא

לרגל יומא דהילולא קדישא של מרן הנטע שורק זי"ע
להצלת הבתי חיים שבערי ווערפעלעט – מעזא טשאטה – פוטנאק

ומקום מנוחת הקדושים אשר בארץ המה בערי הנ"ל

שתתקיים
במוצאי שב"ק פרשת תרומה תשפ"ג

באולמי
פילמער גארדענס

קרית יואל יצ"ו - 8 פילמאר קארט
בשעה 9:00

נכדי הקדושים נ"ע יבלחט"א  הרבנים 
הגאונים הצדיקים שליט"א ישאו מדברותיהם

חובה מוטלת על כל נכדי ערי הנ"ל ליטול חלק ונחלה להצלת קבורת אבותם, ובפרט 
הקדושים והטהורים בעלי מופת שמונחים במקום הקדוש הנ"ל.

פארפאסט נישט דעם זעלטענעם היסטארישען מעמד!
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אט
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מתכבדים אנו בזה להזמין נכדי יוצאי ערי ווערפעלעט 

א שליח מיוחד וועט אי"ה 
פארן צום ציון הק', מ'וועט 
קענען מיטשיקן קוויטלעך

וז"ל הנטע שורק זי"ע:
)שו"ת נט"ש יור"ד סי' ק"ה(

להתפלל  צדיקים  של  בקברן  וכן 
קדושה  יש  ואם  הלזה,  במקום 
שם  מונח  צדיק  אשר  למקום 
מתקבל  יותר  שם  התפלה  אשר 
ד'  כל  לדעתי  מקומות,  מבשאר 

אמות שלו יתקדש, עיי"ש.

בעזהשי"ת וועט מען קענען 
קויפן די ספרים הק' וואס 
איז בנמצא פון די צדיקים 

הקדושים שמנוחתם כבוד און 
די שטעט

בדפוס  הנדפסים  הנהר  רחובות 
אבדק"ק  הגה"צ  ע"י  המהודר 
נטע  שו"ת   – שליט"א  פוטנאק 
שורק – פלגי מים – קריה נאמנה 
אסתר  מגילת  על  השחר  אילת   –
– שמן אפרסמון – נטע שורק על 

התורה – שארית מנחם.

| קויפט אייך איין זכותים! | 
געדענקט די הייליגע ווערטער פונעם שמן אפרסמון אז די מצבה איז א כריתות ברית אז די צדיקים זאלן 

מתפלל זיין אויבן פאר די קינדער און אייניקלעך
בספרו שמן אפרסמון, בביאור הכתוב )בראשית לה כ( ויצב יעקב מציבה וכו' וז"ל, כמו שמנהג קדום כששנים כורתין 
ברית יחד, להקים מצבה לעד על כריתת הברית, כמ"ש )בראשית לא נב( עד הגל הזה ועדה המצבה וכו', כן על דרך זה, 
המצבה שמקימין על קבר מת, עדה המצבה על כריתת ברית בין המת לבין זרעו, על התחייבות שביניהם, בניו אחריו 
יש להם התחייבות לזכות אבותם, כי על ידי מעשים טובים של הבנים, נתעלו האבות בעלמא דקשוט, ולעומת זה יש 

לאבותיהם התחייבות להשתדל אחר מותם בעד בניהם לבקש ולהעתיר בעדם על טובתם, עכ"ל 

)אזוי ווי  $2500 | זכות האוהל הק' במקום הישועות  $1000 | זכות בקשה והעתרה  זכות אבות 

 $75.000 זכות הגדר בטשאטה   |  $50.000 איז מפורסם( בטשאטה  און עס  די מצבה,  אויף  עס שטייט 

זכות   | $22.000 זכות העמדת המצבות בטשאטה   | $7500 |זכות מרפסת הכהנים בטשאטה 

זכות  )נמכר ע"י הגה"צ אבדק"ק טארנא שליט"א( |  הגג מקום מנוחת הצדיקים בווערפלעט  

הגדר בווערפעלעט $20.000 | זכות מרפסת הכהנים בווערפעלעט )נמכר ע"י הגה"צ אבדק"ק טארנא 

שליט"א( | זכות העמדת המצבות בווערפעלעט $5000 | זכות האוהל הק' בפוטנאק $30.000 | 

זכות הגדר בפוטנאק $20.000 | זכות מרפסת הכהנים בפוטנאק $7500 |זכות העמדת המצבות 

בפוטנאק $25.000

עס וועט אי"ה אויפגעשריבן ווערן לעד אויף די בתי חיים פאר א זכות לנצח נצחים, וזכות 
אבות לבנים תזכור להוושע בכל מילי דמיטב.
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אין דעם כריתות ברית, אז די אבות הק' די הייליגע 
די  איז  אויבן,  זיי  פאר  זיין  מתפלל  זאלן  צדיקים 
דעם  ברית,  כריתת  דעם  מאכן  צו  דעם,  צו  עצה 
אבן מצבה, מיט דעם אוהל הק', און דעם גדר סביב 
וואס מען  זיין צו אלעס  זוכה  לה, און דורך דעם 
ברויך, ישועות, רפואות, שידוכים, זרע של קיימא, 
און אלע זאכן וואס א איד באגערט, געזונט פרנסה, 

אידיש נחת.

איז יעצט אין דעם זמן ווען עס געפאלט דער 
דער  ישועות  פועל  פונעם  דהילולא קדישא  יומא 
הייליגער נטע שורק זי"ע, דעם קומענדיגן ד' אדר 
שבת קודש פרשת תרומה הבעל"ט, איז הזמן גרמא 
און די פאסיגסטע געלעגענהייט צוזאמצונעמען די 
ווערפעלעט – טשאטה  יוצאי ערי  בני המשפחה, 
– פוטנאק פאר דעם צוועק, אז יעדער זאל קענען 
נעמען א חלק אינעם "זכות אבות" מיט לכל הפחות 
$1000 טויזענט דאלער אזוי זאל מען קענען לברך 
הייליגע  די  מיט  זיין  צו  ממשיך  און  המוגמר  על 

ארבעט.

בתי  די  אין  זכותים  קויפן  מען  קען  אויך  אזוי 
עלמין:

זכות אבות $1000, זכות בקשה והעתרה $2500. 
זכות האוהל הק' במקום הישועות )אזוי ווי עס שטייט 
אויף די מצבה, און עס איז מפורסם( בטשאטה $50.000, 
מרפסת  זכות   ,$75.000 בטשאטה  הגדר  זכות 
הכהנים בטשאטה $7500, זכות העמדת המצבות 
בווערפעלעט  הגדר  זכות   ,$22.000 בטשאטה 
בווערפעלעט  המצבות  העמדת  זכות   ,$20.000
$5000, זכות האוהל הק' בפוטנאק $30.000, זכות 
הכהנים  מרפסת  זכות   ,$20.000 בפוטנאק  הגדר 
בפוטנאק $7500, זכות העמדת המצבות בפוטנאק 

$25.000

עס וועט אי"ה אויפגעשריבן ווערן לעד אויף די 
בתי חיים פאר א זכות לנצח נצחים, וזכות אבות 

לבנים תזכור להוושע בכל מילי דמיטב.

הגאונים  הרבנים  נ"ע  הק'  הצדיקים  נכדי  די 
הצדיקים שליט"א וועלן באשיינען די מסיבה של 
מצוה, אזוי אויך וועלן די חשובע רבנים אויפטרעטן 
בעל  דעם  ולכבוד  המאורע  לכבוד  דרשות  מיט 
ומפורסם  גוברי'  רב  איז  וואס  קדישא,  הילולא 
און  ישועות,  פועל  אלץ  און  ובתורתו,  בקדושתו 
מעורר זיין צו דעם צוועק צו האבן שייכות מיט די 

הייליגע אבות הק'.

איבערגעבן  קענען  מען  וועט  מעמד  ביים 
קוויטלעך צו שיקן קיין טשאטה און צו די אנדערע 
מקומות הקדושים צו פועל'ן ישועות און רפואות, 

ביים מקום קיבול תפילות ביים ציון הק'.

אויסער דעם וועט דאס זיין א געלעגענהייט צו 
די אלע צדיקים  פון  די ספרים הק'  קויפן  קענען 
וואס ליגן אין די שטעט, וואס זייערע ספרים הק' 
דער  ווי  און  וועלט,  די  באלייכטן  און  באשיינען 
מורא'דיגע  שרייבט  זי"ע  משה  ישמח  הייליגער 
מים'  'פלגי  ספר  אויפן  הסכמה  די  אין  ווערטער 
פונעם רחובות הנהר זי"ע, טייטשנדיג דעם פסוק 
די  אז  הלוחות,  על  חרות  אלקים  מכתב  והמכתב 
אלע דברי תורה וואס עס ווערט נתחדש אין דעם 

ספר איז שוין געגעבן געווארן אויפן בארג סיני.

וואס דער הייליגער  וואו עס איז באקאנט  און 
רבי ר' הערשל'ע ליסקער זי"ע האט מעיד געווען 
מגלה  אים  מ'איז  אז  זי"ע  הנהר  רחובות  אויפן 
זיינע  פון  ספרים  די  אויך  אזוי  השמים.  מן  תורה 
קינדער און אייניקלעך וואס האבן מקדש ומטהר 
עקסטערע  אן  זיין  דאס  וועט  וועלט,  די  געווען 
זכי' איינצוהאנדלען די ספרי קודש, מ'זאל קענען 

לערנען און זיין דבוק בדרכיהם הק'.

זיין  משתתף  זיך  ווילן  וואס  אייניקלעך  אלע 
בממון, אדער ווילן אינפארמאציע פון די מקומות 
יגן  זכותם  הקדושים  הצדיקים  מנוחת  מקום  הק' 

עלינו, קענען זיך פארבינדן מיט די וואס געבן זיך 
וועד  לבנון",  "ארזי  אהלי  ושיפוץ  תיקון  מיט  אפ 
הצלת הבתי חיים וקברי הצדיקים דקהילת מפ"ו 

מעזא-טשאטה, פוטנאק, ווערפעלעט, יע"א, אויפ'ן 
נומער 845.248.8270.

ויושר יליצו בעדינו חיות אש.

PURIM
2023

A

B

C

D

E
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20'טע יאר בליעה"ר: צו די 

ריזיגער מגילה אויספארקויף ביי "קרית יואל 
מגילה צענטער אין לשכת משכן הסופרים" 

גרויסער אויסוואל פון אלע סארטן מגילות פון ארץ ישראל, קאנאדא און אמעריקע — ווי אויך ספעציעלע חתנים מגילות און מגילה–האלטערס
מען  אז  בשמחה  מרבין  אדר  משנכנס    – יואל.  קרית 
ושמחה  ששון  פון  זמן  ליכטיגן  אינעם  אריין  אט  טרעט 

וואס פארנעמט  מגילות  פון  סוגיא  די  ארויף  קומט באלד 
אן עיקר פלאץ אין די מצוות היום פונעם יו"ט פורים, איז 

ווי נאטירלעך שוין פאר די לעצטע 20 יאר דערמאנט מען 
זיך פון די שוין גוט באקאנטע "קרית יואל מגילה צענטער" 
וואס איז סטאנציאנירט אין די שטאטס גרעסטע 
עיקערס  אויף  הסופרים"  משכן  שטיבל  "סופרים 
ראוד, ווי עס זענען אנגעשלאסן שוין פאר איבער 
20 יאר איבער א מנין סופרים מומחים במלאכתם 
וואס זענען עוסק אין די עבודת הקודש פון כתיבת 

סת"ם בזהירות יתירה.
משכן  שטיבעל  סופרים  דער  איז  באקאנט  ווי 
שטייט  וואס   - ראוד  עיקערס  אויף  הסופרים 
אונטער די אנפירערשאפט פון הר"ר יעקב הערש 
זילבערשטיין שליט"א ושותפו הרב שמואל אהרן 
טענענבוים שליט"א לאנג יעריגע מומחים בעולם 
הסופרות - דער נומער איינס סטאנציע פאר אלע 
דא  זיך  געפינען  וואס  סופרים  חשובע  צענדליגע 
יעוץ  מיט  באגלייט  כסדר  ווערן  און  שטאט  אין 
והדרכה אין אלע געביטן פון סופרות הן בהלכה והן 

בחלק המעשה.
סעזאן  מגילה  צום  יאר  יעדעס  ווי  אזוי  אצינד 
וואס איז אין   - יואל מגילה צענטער"  איז "קרית 
איינע פון די פילע אפטיילונגען פון משכן הסופרים 
מגילות  קויפן  צו  פלאץ  געזוכטע  מערסט  דער   -
ווי מקען זיך אוועקזעצן אין א מקום מיוחד פאר 
א ריזיגער אויסוואל פון אלע מינים מגילות איינס 
שענער פונעם צווייטען גרויסע און קלענערע, און 
פאר די וואס זענען מקפיד אויף י"א שיטין מגילות 
איז פאר זיי דא אויך א גרויסן אויסוואל, און ועל 

כולם אלעס פאר צוגענגליכע פרייזן.
ספעציעל איז דא די שיינע סייזעס מגילות פאר 
היי  דא  איז  אויך  ווי  אברכים,  יונגע  און  חתנים 
פון הערליכע לעדערנע און  ריזן אויסוואל  יאר א 
סייזעס  אלע  פאר  מגילה–האלטערס  סחורה'נע 

מגילות.
יואל  קרית  פון  איבערגעגעבן  ווערט  עס  ווי 
ציל  שטענדיגער  איר  זיי  האלטן  סענטער  מגילה 
פון  מגילות  נאר  פארקויפן  זיי  אז  אויגן  די  פאר 
סופרים חשובים וואס זיי האנדלען דירעקט, נישט 
פון וואס קומט זיי אונטער סתם סחורה מן השוק, 
תפילין  צב"ש  ווי  סת"ם  צורכי  אלע  ביי  אויך  ווי 
ורצועות מזוזות ספרי תורה וכו' וויסענדיג אז דער 
היזיגער אפגעהיטענער ציבור איז נזהר אויף דעם.

דער  אנגעהויבן  שוין  זיך  האט  געזאגט  ווי 
צופרידענע  ווי  אויספארקויף  גרויסער  יערליכער 
שיינע  איינגעהאנדעלט  שוין  זיך  האבן  קונים 
אדרבה  חתן,  פארן  מחותנים  אויך  ווי  מגילות, 
ריכטיגע  די  מיט  שוין  אייך  פארבינדט  ואדרבה 
מומחים און האנדעלט אייך אויך שוין איין א גוטע 
מגילה און האטס א ליכטיגען און פרייליכען יו"ט 

פורים, וליהודים היתה אורה וששון ושמחה.
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דערפאר כדי צו קענען 
געניסן פונעם דיסקאונט 
דארף מען זיין באצאלט 
די פרישע מעמבערשיפ 
באלאנס פון די קהלה

פאר אייער טובה מאכט זיכער אז אייער 
מעמבערשיפ איז אויסגעצאלט און איר האט א 
'גילטיגע מעמבערשיפ קארטל' כדי צו קענען 
ווייטער געניסן פון די ווערדפולע דיסקאונטס 
ביים איינקויפן אין אונזער געשעפט

צו באצאלן די מעמבערשיפ,
אדער זיך איינצושרייבן אלס מעמבער,

קענט איר אריינרופן אין קהל'ס אפיס

קהל יטב לב ד'סאטמאר
קרית יואל

845.783.5688
מיט דאנק, סאטמאר פלייש

דקהל יטב לב ד'סאטמאר קרית יואל

וויכטיגע 
מעלדונג

לויפט אפ קומענדיגן
) Feb 28 'ז׳ אדר )למס

מיטוואך פ׳ תצוה

וואס די מעמבערס פון אונזער קהלה געניסן

דערמיט טוען מיר מעלדן אז היות די

10% דיסקאונט
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פרייד  גרויס  מיט   – דייטשלאנד.  אפענבאך, 
פון  קומט  וואס  ידיעה,  די  אויפגענומען  ווערט 
דער שטאט אפענבאך אין דייטשלאנד, אז די בוי 
ארבעט אויף א נייעם מקוה פראיעקט, איז אריין 
גייען ב"ה  די בעלי מלאכה  אין פולסטן שוואונג. 
לויט די פלענער פון פאזע צו פאזע און מ'ריקט זיך 

כסדר פאראויס מיט'ן אויפבוי.

צוריקבויען די גייסטישע חורבנות
דער  אין  זיך  געפינט  'אפענבאך'  שטאט  דער 
פראווינץ פון באקאנטן גרויסן שטאט פראנקפורט-
דמיין, וואו גדולי וגאוני ארץ האבן דארט געלעבט 
אין  צוריק.  יארן  הונדערטער  שוין  געווירקט  און 
אין  זי"ע  הפלאה  בעל  הייליגן  פון  תקופה  דער 
פון  קודש  ספרי  וועגן  מען  געפינט  פראנקפורט, 
גדולי העיר, וועלכע האבן געדרוקט זייערע ספרים 

ביי א אידישן מדפיס אין דער שטאט אפענבאך.

אור-אלטער  אן  מיט   - שטאט  דעם  אין 
צוריק,  יאר   25 צו  נאענט  פאר  איז   - היסטאריע 

אהין געקומען א חשוב'ער רב הרב מנחם מענדל 
גענומען  האט  וועלכער  שליט"א,  גוראוויטש 
צוגרונד  אין  חורבנות  גייסטישע  די  צוריקבויען 
געגאנגענעם אפענבאך נאך אלע בייזע ווינטן וואס 
זענען אין איר אריבער סיי גייסטיש און סיי פיזיש. 
פון יאר צו יאר האט זיין עבודת קירוב ב"ה געהאט 

מער און מער איינפלוס אויף די דארטיגע אידן.

ווי רבני 'קרן מקוואות' 
טוען פארלאנגען

הרב געראוויטש פירט הצלחה'דיג אן מיט זיין 
קירוב נדחי ישראל אין אפענבאך, אבער מצודתו 
וואו  ארום,  שטעטלעך  אנדערע  אין  אויך  פרוסה 
צעזייט  אידישע משפחות  וואוינען  און דארט  דא 
געבענטשטער  א  אויך  האט  ער  צושפרייט.  און 
גלילות ארום,  זיין  אין  די אידן  אויף אט  השפעה 
אין  משפחות   350 בערך  די  מיט  צוזאמען  וואס 
אפענבאך, טוט ער אויף פאר חיזוק היהדות אויף 

נאענט צו א 600 משפחות בישראל.

געראוויטש  איז הרב  צוריק  יאר  פאר עטליכע 
ווענדונג;  זיין  מיט  מקוואות'  'קרן  צו  געקומען 
בעטנדיג הילף פאר'ן אויפבוי פון א מקום טהרה 
פאר בני עירו און פאר'ן געגענט ארום. מ'איז פון 
צו  זיך  בכדי  אראפגעפארן  אהין  מקוואות'  'קרן 
באקענען מיט'ן מצב הקהילה בכלל, און מיט די 
זיין מיט  פרטים בנין המקוה בפרט, אז אלץ זאל 
אלע חומרות און הידורים ווי רבני 'קרן מקוואות' 

טוען אלעמאל פארלאנגען.

באזונדערס  געווען  אויך  מען  איז  דעמאלט 
צופרידן צו הערן, אז אויסער די וואס נוצן שוין א 
מקוה - פארענדיג אריין קיין פראנקפורט - איז דא 
פילע וואס האבן זיך שוין אפילו אונטערגעשריבן, 
אז ווי נאר דער מקוה וועט ווערן אויפגעבויט וועלן 
לידי טהרה. עס ברויך דא  זיי אויך קומען דארט 
באמערקט ווערן, אז ס'איז באלד א שעה וועג צו 
פראנקפורט און די דארטיגע מקוה איז נישט אין 

אזא צופרידנשטעלנדער צושטאנד.

זייענדיג – זייט'ן ערשטן באזוך - שוין עטליכע 

פריש  מאל  יעדעס  מען  איז  אפענבאך,  אין  מאל 
שטארקן-בעטענדיגן  דעם  פון  געווארן  נתרגש 
ווי  קענען  צו  אידן  דארטיגע  די  פון  ארויסקוק 
זיי  ולקדושתן,  לטהרתן  מקוה  דעם  האבן  פריער 
אליין דארט האבן זיך שוין פיל געלאזט קאסטן און 
בייגעשטייערט הונדערטער אלפים, און די לעצטע 
זיי  נויטיגע 'פיר הונדערט טויזענט דאלער' האבן 

געבעטן פון 'קרן מקוואות'.

בס"ד  וועט  וואס   - סומע  פולן  דעם  אט  מיט 
אריין קומען פון נדבות אחבנ"י מטהרי עם השם 
דאס  אז  פארזיכערן  קענען  מען  וועט   - בעולם 
יעצטיגע בוי-ארבעט זאל זיך חלילה נישט דארפן 
ווען  ווארעם  באזונדערס  זענען  אידן  אפשטעלן. 
עס קומט צו מקוואות, גייענדיג אין פוסטריט פון 
די צדיקי הדורות, וואס האבן אלעמאל געהאלטן 
פאר א חוב קדוש פון ערבות צו העלפן אויפבויען 
מקוואות אפילו פאר ווייטע און פרעמדע קהילות. 

יעצט שטייט אין רייע: 'מקוה אפענבאך'.

בוי פאר בליענדע קהילה אין אפענבאך 
דייטשלאנד איז פריש אריין אין פולסטן שוואונג

פראווינץ-שטאט פון באקאנטן פראנקפורט-דמיין – מיט פולשטענדיגער אידישע קהילה; אבער כעת נאך אן א מקוה טהרה! - 'קרן מקוואות' דארף שאפן פיר הונדערט טויזנט דאלער 
צו קענען ענדיגן 'ווי פריער' דעם הייליג-דרינגענדן פראיעקט - בוי-ארבעט וועט זיך בעזר השם 'נישט אפשטעלן' מיט באלדיגער שטיצע פון אחבנ"י מטהרי עם השם בעולמו

בשורה משמחת פון 'קרן מקוואות':

קרןמקוואות

KEREN MIKVAOUS

קרןמקוואות

KEREN MIKVAOUS
קרןמקוואותמקוואות

KEREN MIKVAOUS

718.757.0477
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אנשי שלומינו שליסן זיך אָן מיט 
מעות קדימה צום ספר הנפלא 

"יסודי החיים" פון הגה"צ מורינו 
שליט"א וואָס גייט אָט צום דרוק 

בעז"ה

פאר בחורי
ישיבתינו
הקדושה

אין די נָאנטע טעג גייט בעז"ה אריין צום דרוק 

דער הערליכער ספר

יסודי
החיים

וואס איז אן אוצר בלום פון ווארעמע
שמועסן להלהיב הלבבות בעניני

יסודי אמונה
י"ג עקרים

אמונתך בלילות
עבודת השמחה

 קען מען

יעצט געבן

׳מעות קדימה׳
 פאר די ביליגע

ּפרייז פון בלויז $12

 דא אין ישיבה 
 קען מען 

געבן דאס געלט 

פאר הבחור

��������������������������������������������������������������������������������������

אדער פאר הבחור

��������������������������������������������������������������������������������������

 איינמָאליגע
געלעגנהייט!

אזויווי עס ווערט אצינד געדרוקט נָאר א מספר 
מצומצם, געווָאנדען לויט די "מעות קדימה" וואס 
קומט אריין פון פָאראויס, קען מען אויסדריקליך 

נישט פארזיכערן אז דער ספר וועט זיין צו 
באקומען נאכן ארויסקומען פון דרוק, נאר פאר 

די וואס געבן פון פאראויס מעות קדימה!

וואס זענען געזאגט געווארן במשך השנים דורך

הגאון הצדיק אב"ד ור"מ
סאטמאר ירושלים שליט"א

בן כ"ק מרן רבינו שליט"א
 אהערגעשטעלט און אויסגעארבעט אויף א
 מייסטערהאפטיגע סדר דבר דבור על אופניו,
מסודר לויט די ענינים כדי שירוץ הקורא בו.

נעמט 

אין ַאכט!

יסודי
החיים
 בעניני חובת 
האדם בעולמו

אין די היכלי הישיבות והכוללים ווערט אין די טעג געזַאמלט די 
ענדגילטיגע "מעות קדימה" פאר דעם ספר הנפלא "יסודי החיים", 
ווָאס וועט ָאט ערשיינען בעז"ה, מלא וגדוש מאוצרו הטוב פון כבוד 

הגה"צ מורינו שליט"א.

בעניני  שמועסן  הפלא'דיגע  ַאנטהַאלט  ספר  הערליכער  דער 
יסודי  די  איבער  נבחרים  ּפרקים  זיי  צווישן  בעולמו,  חובת האדם 
האמונה, יסודי י"ג עקרים, אמונתך בלילות, עבודת השמחה און נָאך 
יָארן דורך  ווָאס איז געזָאגט געווָארן במשך די  הערליכע ענינים, 
דעם רב שליט"א ביי פַארשידענע געלעגנהייטן און איז ַאצינד נקבץ 
כבושם  נראה  לא  ממש  אחד,  המשכן  והי'  אחד,  לּפונדק  געווָארן 

הזה.

שטַאּפלן  לעצטע  די  בעפָאר  זיך  גרייט  מען  ווען  ַאצינד, 
איינמָאליגע  אן  פַארהַאן  איז  לדפוס  ספר  דעם  ַאריינגעבן  פון 
געלעגענהייט צו געבן "מעות קדימה" ביי די גבאי קודש בין כותלי 

הישיבה והכוללים.

 כי עמך מקור חיים!

קרית יואל לעבט מיט דערהויבענער 
שבת מיט הגאון הצדיק רבי זלמן לייב 
פילאפף שליט"א חבר ביד"צ ד'קיט"ל

קרית יואל. — דעם פַארגַאנגענעם שבת פרשת משפטים הָאט 
המפורסם  הגה"צ  גַאסט,  חשוב'ער  ַא  שטאט  אין  דא  געוויילט 
ורב  ד'קיט"ל  יהודה פילָאף שליט"א, חבר הביד"צ  יקותיאל  רבי 
בכבוד  געווָארן  אויפגענומען  איז  וועלכער  יופי  מכלל  דביהמ"ד 

ובהערצה.

פרייטאג צונאכטס הָאט דער דיין שליט"א געדאווענט די תפילות 
אין שטוב פון הרה"ח ר' משה פריעדמאן הי"ו, אינאיינעם מיט די 
חשוב'ע תלמידי ישיבת מהרי"ט ד'סאטמאר, וואו דער דיין הָאט יורד 
געווען לפני התיבה מיט תפלת מנחה און דערנָאך משמיע געווען 
נָאכגעפָאלגט  הָאט  ווָאס  שבת,  קבלת  בעפָאר  ווערטער  ווַארימע 

מיט ַא פייערדיגער דַאווענען בהשתפכות הנפש.

שבת אינדערפרי הָאט דער דיין שליט"א געדַאווענט אין ביהמ"ד 
דקהל חרדים, וואו ס'איז געווען קענטיג ַא גרויסער ציבור תושבי 
און  תפלות,  געהויבענע  די  מיטגעדַאווענט  הָאבן  וועלכע  העיר, 
איבערהויּפט די קריאה פון שקלים און די התרוממות'דיגע תפלת 
המוספים מיט די יוצרות פון "אור פניך", ווָאס איז ַאריבער אין ַא 

הייליגע דערהויבענע שטימונג.

צו תפלת מנחה און שלש סעודות צופרי הָאט זיך ווידערַאמָאל 
ה',  לדבר  הצמאים  הקרי'  תושבי  פילע  פון  שטרָאם  ַא  ָאנגעזען 
וועלכע זענען געקומען פון דער נָאנט און ווייט צום ביהמ"ד חרדים, 
מיטהַאלטן די סעודת רעוא דרעוין און הערן די דברי תורה פונעם 

גרויסן גַאסט שליט"א.

ווַארימקייט  גרויס  מיט  געווָארן  געזינגען  זענען  זמירות  די 
דער  הָאט  עומ"ש  וקבלת  יחוד  פסוקי  די  ציבור.  גרויסן  דורכ'ן 
ווָאס  רגש,  בקול  פָארגעזָאגט  הגה"צ שליט"א  גַאסט  געהויבענער 

איז נָאכגעפָאלגט געווָארן דורכ'ן גַאנצן ציבור.

געוועןהַארציגע דברי  דיין שליט"א משמיע  דערנָאך הָאט דער 
ולתיקון  לתשובה  ישראל  של  לבבן  מעורר  זייענדיג  התעוררות, 
ימי  די  פון  לעצטע שעות  די  אין  סּפעציעל שטייענדיג  המעשים, 

השובבי"ם וועלכע זענען שטַארק מסוגל דערויף.

געווָארן  געשלינגען  זענען  ווָאס  בפרט  התעוררות  דברי  די 
בכלל,  שבת  דער  און  עייפה,  נפש  על  קרים  כמים  דורשט  מיט 
הָאט ַאריינגעברענגט ַא דערהויבנקייט ביי די פילע אידן דורשי 
חיזוק  הויפנס  מיט  ָאנגעזַאּפט  זיך  הָאבן  וועלכע  ה',  ומבקשי 

והתרוממות.

עלטערן באַגריסן פּאַסיגע 
דערמאַנונג פון די מוסדות הק' איבער 

איידעלע מלבושים ביי תשב"ר 
מיט  איז  סעזאן,  איינקויף  זומער  פונעם  אנהויב  שטייענדיג 
הורי  העיר,  תושבי  ביי  געווָארן  אויפגענומען  פַארשטענדעניש 
המוסדות, די דערמַאנונגען וועלכע זענען ַארויסגעשיקט געווָארן אין 
דער ּפָאסט, דורך די הנהלת המוסדות, וואו ס'איז איבערגע'חזר'ט 
געווָארן די תקנות ַאנבַאלַאנגט די מלבושים ביי אינגלעך וואס ווערן 

נתחנך צווישן די ווענט פון די הייליגע סַאטמַארער מוסדות דָא אין 
שטָאט.

דָאס קומט אין ַא צייט ווען עס ווערט ליידער פון יאר צו יאר 
מער איינגעריסן ביי ערליכע היימישע משפחות, פראסטע גויאיש'ע 
ביי  געזעהן  נישט  קיינמאל  האט  מען  וואס  קליידונג  מלבושים, 
וואס  הויזנס,  צוגעפאסטע  שמאלע  ווי  ציבור,  היימישן  אונזער 
זענען לכו"ע אסור עפ''י הלכה, אויסגעשניטענע העמדער ביי די 
זענען  וואס  מלבושים  ענליכע  און  גלעזער  אויגן  פראסטע  הַאלז, 
אייביג געווען פַאר'מיאוס'ט ביי ערליכע אידן, ָאבער איז צוביסלעך 
דעם  אינגאנצן  טוישט  און  מחנה,  אונזער  צו  אריינגעקומען 

סטאנדארט פון א חסידישע אינגל'ס אויסזען.

דעריבער איז עס טַאקע אויפגענומען געווָארן מיט צופרידנהייט 
ווען די הנהלה רוחניות הָאט ַארויסגעשיקט ַא דעטַאלירטע ליסטע 
מען  בשעת  וויסן  זָאלן  עלטערן  ווָאס  המוסדות  תקנות  ַאלע  פון 
גייט איינקויפן. דָאס איז געקומען בַאגלייט מיט ַא דויערהאפטיגע 
וואו עס איז אנגעצייכנט יעדע סארט קליידונג וואס איז  קארטל, 
נישט אויסגעהאלטן, מען זָאל דאס קענען האבן צו די האנט ביים 

איינקויפן, כדי צו פארמיידן אומַאנגענעמליכקייטן.

ס'איז זיכער ַאז אין זכות פון ָאּפהיטן דעם "שם לשון ומלבוש" 
וועט מען געוויס זוכה זיין צו סייעתא דשמיא, צו קענען אויפשטעלן 

ערליכע אידישע געזונטע דורות מתוך תענוג ונחת.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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תלמידי ישיבת קול ארי' זענען מקבל 
ברכה פון כ"ק אדמו"ר מטאָהש שליט"א

 
ארי'",  "קול  ישיבה  בארימטער  דער  פון  תלמידים  חשוב'ע  די 
אין שפיץ פון זייערע געטרייע רמ"י הישיבה שליט"א, האבן דעם 
מקבל  צו  זכי'  די  געהַאט  העעל"ט,  יתרו  מיטוואך  פארלאפענעם 
ברכת הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר מטאהש שליט"א, במעון ביתו 
אין קרית טאהש , אין די רַאמען פון ַא סּפעציעלע נסיעה פון דער 

ישיבה קיין קַאנַאדא.

די בַאקַאנטע און אויסגערופענע ישיבה ומתיבתא "קול ארי" איז 
סטַאנציָאנירט אין דעם ישיבה קאמפלעקס אויף מַאונטן רָאוד, אין 
הארץ פונעם עיר הצדק קרית יואל, וואו עס ווערן נתחנך און נתגדל 
די טייערע בחורי חמד, מיט ַא ריכטיגע חיים של תורה ויראת שמים, 

בסולם העולה בית קל עד להפליא.

איז עס טַאקע געווען ַא בַאזונדערע זכות פאר די בחורים ווען 
דעם פַארגַאנגענעם מיטווָאך ּפרשת יתרו – קבלת התורה העעל"ט, 
וויילענדיג אין קַאנַאדא, זענען די תלמידים און זייערע מגידי שיעור, 
כ"ק  צו  ּפנימה  הקודש  אל  ַאריבערגעגַאנגען  ותלמידיהון,  רבנן 

אדמו"ר מטָאהש שליט"א, לקבל הדרכה וברכה.

געווען  משמיע  שליט"א  רבי  טָאהש'ער  דער  הָאט  צוערשט 
געווַאלדיגע דברי חיזוק והתחזקות פאר די בחורים מיט ַא שטַארקע 
אהבה און הערצה. דערנָאך זענען ַאלע תלמידים ַאריבער כבני מרון 
צו געבן שלום און מקבל זיין ברכת הקודש, ווען דערביי האט דער 
טאהש'ע רבי שליט"א פארטיילט מטבעות קודש לשמירה ולברכה 

והצלחה.

ברכת צדיק יחולו על ראשם!

"סיום מסכת נדרים" געפּראַוועט פאר 
מקשיבי השיעור פון הרה"ג ר' משה 

מייזליש שליט"א אין ביהמ"ד בית ברוך
דעם  געווָארן  ָאּפגעהַאלטן  איז  לרבנן'  טבא  'יומא  פריידיגע  א 
פארלאפענעם מאנטאג תרומה העעל"ט, דורך די מקשיבי השיעור, 
ווָאס  מייזליש שליט"א,  ר' משה  פון הרה"ג  ביים טעגליכן שיעור 
האבן אפגעראכטן א גרויסער סיום מסכת נדרים, לגמרה של תורה.

דער שיעור אין גמרא קומט פאר יעדן פארטאגס אינעם היכל 
הביהמ"ד בית ברוך אויף סַאסוב, מיט דער בַאטייליגונג פון א שיינע 

צאל מקשיבי השיעור. עס ווערט פארגעלערנט בטוב טעם ודעת 
דורך הרה"ג ר' משה שליט"א וועלכע איז באקאנט מיט זיין לשון 

לימודים, זייענדיג דער מזה בן בזה, בן האי נואם בחסד עליון הרה"ג 
אבד"ק לימנוב שליט"א.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א איז קובע נאך א גאס על שמו 
פון הרבני הנכבד הר"ר ישראל דוב גאלדבערגער הי"ו; 

אצינד אין דער סאטמארער שטאט 'קרית יטב לב'
דאָס פאָלגט נאָך די ערשטע "י.ד. גאָלדבערגער דרייוו" אין קרית יואל, וואָס טראָגט שמו הטוב ההולך 

לפניו לאות הכרת הטוב פאר זיינע אָסטראָנאָמישע נדבות און לייסטונגען פאר די הייליגע מוסדות
ליל  פַארגַאנגענעם  דעם  איז  ַאנטוויקלונג  הערליכע  ַא  אין 
שישי, ביי דעם ּפרעכטיגן דינער לטובת מוסדות תורה ויראה 
אין קרית יטב לב, פריידיג געמאלדן געווארן נָאך ַא רינגעלע 
אין די צדקת פזרונו ונדבת לבו פון הרבני הנכבד הר"ר ישראל 
דוב גָאלדבערגער שליט"א, ווָאס בדין הוא שיטול שכרו, מיט ַא 
פרישע גאס ווָאס וועט בַאקרוינט ווערן מיט זיין נָאמען, לכבוד 

ולתפארת.

חסידים  סַאטמַארער 
פול  לַאנג  שוין  זענען 
הרבני  פאר  שעצונג  מיט 
דוב  ישראל  רבי  הנכבד 
זיך  לאזט  וועלכער  הי"ו 
אומגעהויערע  קאסטן 
אויפצובויען  סכומים 
פאר  אדירים  בנינים 
און  אומעטום  סַאטמַאר 
די  פאר  איבערהויּפט 
אין  מוסדות  הייליגע 
איז  ער  וואו  יואל,  קרית 
דער גרויסער בונה ומקים 
די  אין  הידיעה.  בה"א 
לעצטערע יארן – מיט די 
עטאבלירונג פון א פרישע 
סאטמארער שטאט, הָאט 
אויסגעשפרייט  אויך  ער 
נדבת לבו ַאהין, און האט 
קאסטן  געלאזט  שוין  זיך 
סכומים  אומגעהויערע 
פאר דער אויפבוי פון נייע 
בנינים אין 'קרית יטב לב'.

ס'איז דעריבער געווען 
איבערראשענדער  אן 
ווָאך  פָאריגע  מָאמענט 
דעם  ביי  דָאנערשטָאג, 
יערליכן דינער לטובת די 
מוסדות הק' אין קרית יטב 
געטרייער  דער  ווען  לב, 

הכרזה,  דרַאמַאטישע  די  אויסגערופן  הָאט  ַאדמיניסטרַאטָאר 
קריאת השם,  דעם  איבער  רבינו שליט"א,  מרן  כ"ק  בנוכחות 
אויף דער גאס נעבן מעין סטריט, וואו עס וועט געבויעט ווערן 
בהורמנותא  ַאז  הק',  מוסדות  די  פאר  בנינים  פרישע  פרישע 
גַאנצער  דער  און  גאס  די  אז  געווָארן  בַאשטימט  איז  דמלכא 
שטח פון די בנינים המוסדות אין קרית יטב לב וועט נתעטר 
ווערן מיט דעם נאמען: ישראל דוב גאלדבערגער דרייוו – על 

שמו וכבודו, לשם ולתפארת בעיר המעטירה!

שריט  נָאבעלער  דער 
ַא  אויס  ווירקליך  דריקט 
שנירל פון דער גָאלדענער 
פאנטאסטישע  פון  קייט 
ישראל  רבי  ווָאס  נדבות 
זיך  לָאזט  שליט"א 
סאטמאר  פאר  קָאסטן 
פאר  און  ַאלוועלטליך, 
יואל,  קרית  שטָאט  דער 
צווייטע  די  שוין  זייענדיג 
גערופן  ווערט  ווָאס  גאס 
ווָאס  נָאכדעם  לכבודו, 
שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק 
עטליכע  מיט  שוין  הָאט 
ַאז  באשטימט  צוריק  יאר 
וואו  גַאס,  צענטרַאלע  די 
סטַאנציָאנירט  ס'זענען 
אין  הק'  מוסדות  די 
גערופן  זָאל  יואל,  קרית 
ּפַאסיגן  מיט'ן  ווערן 
מיט'ן  שמו,  על  נָאמען 
"י.ד.  בַאקַאנטן  היינט 
דרייוו",  גאלדבערגער 
פאר  הטוב  הכרת  לאות 
זיינע פילצאליגע פעולות 
לאורך  המוסדות,  לטובת 

ימים ושנים.

ישראל אשר בך 
אתפאר!
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

מסכת,  די  זיין  מסיים  צו  געווען  זוכה  הָאט  מען  ווען  ַאצינד 
ַא  מיט  סיום  גרויסַארטיגער  דער  געווָארן  געּפרַאוועט  טַאקע  איז 
מיט  קאמבענירט  והדר,  ּפאר  ברוב  התורה  שמחת  געווַאלדיגע 
הי"ו  גברא  ר אריאל  פון הרה"ח  אין שטוב  א סעודת ראש חודש 
מחשובי מקשיבי השיעור, וואו דער ציבור הָאט ַא לענגערע צייט 
זיין  מוסיף  צו  נָאכמער  געווען  זיך מתחזק  און  געווען  זיך מתענג 

בלימוד התורה ביתר שאת ועז.

מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.

מעמד נהדר חלוקת פרסים אין כולל 
ליל שישי לסיום ימי השובבי"ם 

ימי  הייליגע  די  ווָאכן,  דערהויבענע  ַאזעלכע  נאך  שטייענדיג 
הָאבן  העיר  תושבי  חמד  בחורי  הונדערטער  ווען  השובבי"ם, 
מנדד געווען שינה מעיניהם, און אויסגענוצט די גרויסע נעכט פון 
איז  הגדול,  ביהמ"ד  ליל שישי" בהיכל  "כולל  ביי דעם  ליל שישי 
רננות  להביע  "חלוקת ּפרסים"  ַא הערליכער מעמד  פארגעקומען 
בעד מפעלם פון די חשוב'ע בחורים תלמידי הישיבות הק' וועלכע 
הָאבן זיך מייגע געווען אויף דער תורה הק' במסגרת פון דעם כולל.

די מחזה נהדר איז פָארגעקומען ערש"ק ּפרשת משּפטים שקלים, 
נָאכדעם ווָאס די טייערע בחורים הָאבן שוין געלערנט דריי שעה 
ָאנוועזנד  איז  עס  שטונדן.  פַארטָאגס  פריע  גָאר  די  פון  רצופות 
געווען הגה"צ אבד"ק טאלטשאווא שליט"א, נשיא וּפטרון הכולל, 
וועלכער הָאט זעלבסט פַארטיילט די הערליכע סּפעציעלע ּפרסים 
פאר די בחורים החשובים, ווָאס הָאבן מיטגעהַאלטן דעם גַאנצן 

סדר דורכאויס די זעקס ווָאכן פון די ימי השובבי"ם.

קהל בני יואל ד'סאטמאר 
פּראָקלאַמירט "אדר קאַמפּיין" צו 
באַצאָלן די יערליכע "מס הקהל" 

קרית יואל. — ווי יָאר יערליך, ַאריינטרעטנדיג אין דעם פרייליכן 
חודש אדר, הָאט קהל בני יואל ד'סַאטמַאר ָאנגעהויבן דעם יערליכן 
מעמבערשיּפ – קַאמּפיין, מיטן ציל צו איינקאסירן די "מס הקהל" 
עול  שווערן  דעם  לינדערן  העלפן  צו  כדי  הקהלה,  חברי  די  פון 
הוצאות הקהלה, ווָאס שטייט צום דינסט פַארן ציבור אנ"ש חברי 
הקהלה ַא גַאנצן יָאר, מיט ַאלע ברייטפארצווייגטע צרכים רוחניים 
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ככל קהלות קדושות בישראל מאז ומקדם.

צענטרַאלע  ַא  כהיום,  סימבָאליזירט  דסאטמאר"  יואל  בני  "קהל 
קהלה קדושה בישראל, וואס פארפיגט מיט אלע צרכים רוחניים פארן 
ציבור אנ"ש, דיינים ומורי הוראה, בית הוראה, שחיטה מיוחדת, פלייש 
געשעפט, מקוואות טהרה, מצה בעקעריי, וועד הכשרות, וועד משמרת, 
דער  איז  דאס  וואס  החיים,  בית  קדישא,  חברה  אברכים,  התאחדות 
געברויך פאר יעדן איינעם פון די הונדערטער חברי הקהלה וואס ציילן 

זיך תחת דגל הקהלה.

דער באגריף פון "קהל בַאלַאסטונג" איז אייגנטליך פון די עלטסטע 
תקנות קדומות ביים כלל ישראל וואס ווערט נאך דערמאנט אין שולחן 
ערוך חו"מ, די ספרי שו"ת הראשונים, ווי דער רא"ש, דער רשב"א, דער 
מהר"ם מינץ, פון די גדולי הראשונים ביז צו די גדולי אונגארן תלמידי 
החת"ם סופר זי"ע אא"וו זענען מלאים וגדושים מיט בירורי הלכה איבערן 
תוקף הקהלה מחייב צו זיין דעם שטייער וואס מען האט איינקַאסירט פון 
יעדן איינעם בלי יוצא מן הכלל. דָאס האט ָאנגעהאלטן אין פארשידענע 
געווען  איז דאס  די שּפעטערע תקופה  אין  דורות,  אין אלע  פארמאטן 
ווי  וואס  באצאלן,  געברויכט  האט  יעדער  וואס  "גַאבעלע" שטייער  די 
באקאנט זענען די גדולי הדור אין אונגארן און די צדיקי אמת געשטאנען 

על המשמר בתוקף ועוז אז דאס זאל ערפילט ווערן בשלימות.

אויך דָא אין ַאמעריקע אין בַאקַאנט די פייערדיגע לשונות ווָאס רבינו 
הק' זי"ע שרייבט איבער דעם חיוב צו בַאצָאלן דעם יערליכן באלאסטונג 
ַאז די חברי הקהלה  פאר דער קהלה. און ס'איז טַאקע צום ערווַארטן 
וועלן זיך ַאלע ָאנשליסן מיט'ן בַאצָאלן די חובת הקהלה, און דערמיט 
ווערן געבענטשט מיט דעם זכות וכח פון זיכוי הרבים און הרבצת תורה 

ועבודה ווָאס גייט ַארויס פון דער הייליגער קהלה בכל ימות השנה.

תלמידי ישיבה תפארת משולם פייש 
טאהש קרית יואל וועלן מיטהאלטן 

געהויבענעם שבת הפסקה אין 
קרית טאהש ביי רבם ומאורם 
כ"ק אדמור מטאהש שליטא 

די וואך שב"ק ּפרשת תרומה – הפסקה וועלן די בחורי חמד תלמידי 
ַא  ּפרַאווען  צו  זכי'  די  הָאבן  ד'טָאהש  פייש  משולם  תפארת  ישיבה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ומאורם  רבם  פון  בצלו  המרומם"  "שבת  לעכטיגן 
מטָאהש שליט"א, אין די רַאמען פון ַא סּפעציעלע נסיעה צו דער קרתא 

דשפריא קרית טָאהש אין קַאנַאדא יצ"ו.

ַא טָאהש'ער שבת קודש איז עּפעס וואס איז ריכטיג אומבַאשרייבליך. 
אידן געדענקן נָאך מיט נָאסטַאלגיע די הייליגע שבתים ווָאס מען הָאט 
געהַאט די זכי' צו מיטהַאלטן ווען מען פלעגט אונטערנעמען נסיעות צו 
וויילן אויף ַא שבת ביי כ"ק הגה"ק מטָאהש זצ"ל, וואו מען הָאט נָאך 

געזען וויַאזוי ַא צדיק פון פריערדיגן דור ּפרַאוועט ָאּפ ַא שב"ק.

ווָאס  חמד,  בחורי  טייערע  די  צופָארן  קומען  עס  ווען  איבערהויּפט 
גרייטן זיך שוין מיט ַא הכנה דרבה לַאנגע טעג און ווָאכן צו דעם נועם 
אין  שבתון  יום  אמת'ע  ַאן  זיין  געוויס  דָאס  וועט  הקודש,  בצל  השבת 
ַארויס  ווָאס מען קוקט  לשכוח מיט'ן הייליגער טָאהש'ער פלאם, אויף 

בדחילו ורחימו, מנוחה ושמחה אור ליהודים!

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

ברודערליכע אַטמאָספערע ביי "מלוה דמלכה" אין 
ביהמ"ד שכונת פּעני קט. לטובת החזקת ביהמ"ד 

אחד  בלב  אחד  כאיש  הָאבן  קט.  ּפעני  שכונת  תושבי 
דער  ביי  העעל"ט  שקלים  מוצש"ק  דעם  פַארזַאמלט  זיך 
גייסטרייכער מסיבה נהדרה לטובת החזקת ביהמ"ד, וואו מען 
הָאט פַארברענגט ַאנגענעם אין א געשמאקע אטמאספערע 
ביי רייכע געדעקטע טישן, וואו די פילע מתּפללי וידידי בית 

ה' הָאבן זיך ָאנגערופן מיט ווַארימע שטיצע בגוף ובממון.

 עס האט אויפגעטרעטן לכבוד העם הנאספים, הרה"ג 
לבב  טיב  ביהמ"ד  דומ"ץ  שליט"א,  ווייס  מענדל  מנחם  ר' 
דיומא.  עניני  און  צדיקים  סיפורי  הערליכע  מיט  דקיט"ל, 
יונגער  שלמה  רבי  הרה"ג  אויפגעטרעטן  האט  דערנאך 
די  ארויסגעהויבן  און  יואל,  קרית  טאהש  דומ"ץ  שליט"א 
שיינקייט פונעם געגענט ווָאס איז ממש ַא טייל פון קרית 
יואל, און עס דערקענט זיך טַאקע אויף די איידעלע צורות 

און דעם הערליכן מקום תורה ותפלה.

מיט א פייערדיגע דרשה האט אויפגעטרעטן הרה"ג רבי 
מרדכי פרידמאן שליט"א רב דביהמ"ד יראי ה' אין שכונת 
ביהמ"ד  דעם  פון  ווארימקייט  די  איבער  גַארדענס,  סמיט 

וואס לפי איכות דאווענען דא טויזענטער אידן 
געהויבענע  די  שּפירט  מען  ווען  שבת,  יעדן 
תפלות און דער ציל און תכלית פון אונז אויפן 
עולם השפל, זיך האלטן העכער די פגעי הזמן 

און נישט ווערן נאכגעשלעפט נאך חיצוניות.

 עס האט פארציילט סיפורי צדיקים הרה"ח 
מנַאסויד.  שליט"א  פריינד  יהושע  אברהם  רבי 
דרשה  הערליכע  א  געהערט  מען  הָאט  דַאן 
גאלדהירש  שרגא  הרב  פון  הכבוד  אורח  בתור 
הי"ו, פון די עסקנים פון דעם ניי אויפבליענדן 
מיט  האט  וועלכע  סיטי,  ניו  אין  ישוב  אידישן 
'הלכות  אראפגעלייגט  בליק  הומאריסטישן  א 
שכנים' וואס מען ווערט געוואויר גייענדיג אין 
א נייע ישוב, וואס ער האט אליין בייגעוואוינט 
אינטערסאנטע פעלער מיט אמעריקאנער אידן.. 
פון  געדאנקן  שיינע  געהערט  מען  הָאט  דַאן 
פון  הי"ו  לעפקאוויטש  שלום  חיים  ר'  הרה"ח 

מאנסי.

איז  אויפטריט  אינטערסאנטער  גאר  ַא 
געווען פון הר"ר משה יודא מינץ הי"ו וועלכע 
האט דער ערשטער באטרעטן דעם באדן אויף 
דער  געווען  יארן  לאנגע  איז  און  קָאורט,  פעני 
איינציגער איד אינעם געגענט, פיל בעפאר די 
ערשטע משפחות האבן זיך געצויגן אין 'סמיט 

גארדענס'.

הר"ר משה יודא הי"ו הָאט מיטגעטיילט גָאר 
פלעגט  מען  ווען  שילדערונגען  אינטערסאנטע 
תפלה,  'יעדע'  צופיס  מינוט   45 גיין  דארפן 
בלויז  אויף פארעסט.  ביהמ"ד  ביזן  יעדן שב"ק 

די  שּפעטער  און  קשאנוב,  געעפענט  זיך  האט  שפעטער 
עפענונג פון ספינקא ביהמ"ד אויף ווילעדזש געיט. ער האט 
מיטגעטיילט ערשט האנטיג את כל התלאה, אבער פון די 
אנדערע זייט ארויסגעהויבן די זיסע זכרונות וואס עס איז 
פארבליבן אין די מח קעמערלעך פון די קינדער ווען מען 
זעט די שמחה של מצוה וואס די עלטערן האבן אז ס'איז 
דא ב"ה א מנין, ס'איז דא ב"ה א מקוה, און די יגיעה וואס 
מען האט אריינגעלייגט אין יעדע אידישקייט ענין מיט א 
פון שטארקייט פאר  הויפענעס  וואס לאזט איבער  שמחה 
די קינדער, למען ידעו דור אחרון די חשיבות פון א מצוה, 

איבערהויפט אז ס'קומט מיט יגיעה.

יודא  דאן, אין א מינוט פון הכרת הטוב, האט ר' משה 
הערליכן  א  השכונה  תושבי  אלע  בשם  איבערגעגעבן, 
הי"ו  לעפקאוויטש  יואל  הר"ר  פאר  געשאנק  זילבערנעם 
בריח התכון פונעם ביהמ"ד בפרט און פונעם געגענט בכלל.

הנה מה טוב ומה נעים שכונת אחים גם יחד!
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 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

מאסיווע "הדר קבלוה" דרייוו 
אונטערגענומען אין די בתי מדרשים אין 
שטאט דורך דעם מפעל "עמוד התורה"

ליהודים היתה אורה – זו תורה! אין די יעצטיגע טעג פון "אין 
מאהבת  קבלוה  הדר  געווען  ס'איז  ווען  התורה",  כשמחת  שמחה 
"הדר  גרויסצוגיגער  דער  שוואונג  אין  געווָארן  געלָאזט  איז  הנס, 
ווָאס  התורה"  "עמוד  הכביר  מפעל  דעם  דורך  קַאמּפיין  קבלוה" 

אנשי שלומינו תושבי  זיין פרישע חברותות פאר  צו מסדר  צילט 
העיר, ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

מטעם די גבאי קודש פון "עמוד התורה" ווערט איבערגעגעבן ַאז 
דער אויסווַאל פאר חברותות איז ב"ה גרויס, ס'איז פַארהַאן ָאּפציעס 
פון חברותות במשך ַאלע שעות פון טָאג אין ַאלע געגענטער פון 
דער שטָאט. מען קען שטענדיג זיך פַארבינדן מיט די גבאים ָאדער 
ַאריינרופן אין ָאפיס אויף 783.5688 עקס. 2 און דערנאך 2, ועולמכם 
תראו בחייכם צו שּפירן ַאן אמת'דיגע שמחת החיים, ָאנגעהויבן פון 

די יעצטיגע פרייליכע ימי שמחה!

WE KNOW MENSWEAR

845.782.6756
Free delivery10 MORDCHE 

SCHER BLVD

New location: 

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

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

845-782-2426

D E P A R T M E N T

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

$1,499
גאנצעוואכנאכט

Only!

Special Package

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

I N C L U D I N G

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

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

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

בס״ד

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

For acute sick visits
No need to change PCP

(for most insurances)

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

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

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

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

 • R A P I D COVID TEST
IN

G
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דער רבי דערציילט: 
עולם הבא פאר 

אן עירוב!
רעדנדיג פון דעם התייסדות העירוב אין קרית 
יואל הָאט פארציילט הרה"ח ר' עזריאל גליק ז"ל, 
העירוב  וועד  חבר  אלס  געדינט  האט  וועלכער 
פונעם עירוב אין קרית יואל ַאז ביי ַא געלעגנהייט 
ווען מען הָאט גערעדט איבער דעם נייעם עירוב 
דעמאלט  זי"ע  הק'  רבינו  הָאט  שטָאט  אין  דָא 
פארציילט פון זיין זיידן, דער הייליגער ייטב לב 

זי"ע, אז ער האט פאר זיין הסתלקות אריינגערופן 
דעם ראש הקהל רבי משה ארי' פריינד ז"ל און 
הבא  עולם  זיין  פון  חלק  א  געווען  מבטיח  אים 
אויב ער וועט זען עס זאל זיין דער עירוב אין די 

שטאט סיגעט מיט אלע הידורים.

דאן האט דער רבי זי"ע צוגעגעבן אז דאס איז 
א גרויסע פלא, ערשטנס: אז דער ייטב לב האט 
דאס געהאלטן פון די וויכטיגסטע זאכן פאר זיין 
הסתלקות, און צווייטנס: אז דער הייליגער ייטב 
עולם  'זיין'  פון  חלק  א  צוגעזאגט  אים  האט  לב 
סתם?   הבא  עולם  גענוג  נישטא  דען  איז  הבא. 
 - אויסגעפירט  דאן  רבי  דער  האט   - מאי  אלא 
זעט מען ַאז דער ענין פון תיקון עירובין איז גָאר 
ַא הויכע זַאך ווָאס דעריבער האט דער הייליגער 
ייטב לב זי"ע דאס אינזין געהאט ממש בעפאר די 

הסתלקות און האט דערצו אוועקגעגעבן א חלק 
פון זיין עולם הבא אז עס זאל זיין א מהודר'דיגער 

עירוב ארום די שטאט סיגעט!

דעם רבי'נס הוראה 
בנוגע זיכוי הפת:

פארלאפענע  ַארטיקל  דעם  אין  ערווענט  ווי 
וואך האט הרה"ח ר' יצחק לעווי ז"ל גענומען ַא 
גרויס חלק אין די עבודת הקודש פון די ערשטע 
איז  וואס  עירוב  דעם  בויען  צו  אנצוהייבן  וואך 
פון  תשל"ה.  השנה  ראש  אויף  געווארן  פארטיג 

געווען  ז"ל  יצחק  ר'  איז  מינוט  ערשטער  דער 
שטארק אקטיוו אינעם מַאכן דעם עירוב, אז מען 
זיין  זאל קענען טראגן אין שטעטל און מונע צו 

חילול שבת.

פארטיג  איז  יואל  קרית  אין  עירוב  דער  ווען 
געווָארן הָאט הרה"ח ר’ יצחק לעווי ז"ל געבעטן 
די  אויך  מַאכן  צו  זכות  דעם  הָאבן  וויל  ער  ַאז 
זיין תושבי קרית יואל,  עירובי חצירות מזכה צו 
זָאגנדיג ַאז ער הָאט שוין די חזקה עטליכע יָאר צו 
ממילא  וויליאמסבורג  אין  חצירות  עירובי  מַאכן 
וויל ער ווייטער אנהַאלטן זיין חזקה, און ווירקליך 
הָאט ער טַאקע ָאּפגעקויפט דעם זכות פאר זיך, 
ווָאס ער הָאט ָאנגעהַאלטן ַא שטיקל תקופה, ביז 
ר'  הרה"ח  דורך  געווָארן  איבערגענומען  ס'איז 

אפרים פָאלקָאוויטש ז"ל. 

און  רבי’ן  צום  ַאריין  דעמָאלט  איז  יצחק  ר’ 
יָארן  ַאלע  פון  שוין  זיך  פירט  ער  ַאז  דערציילט 
יעדן ערב שבת צו מַאכן עירובי חצירות און ביי די 
שבת’דיגע סעודות עסט מען אויף די חלה ווָאס ער 
נוצט פאר’ן עירוב, און ער הָאט נָאך ב”ה קיינמָאל 
נישט פארגעסן צו מַאכן דעם עירוב. אפילו ווען 
פורים איז אויסגעפאלן פרייטָאג ערב שבת ווען 
ער  הָאט  ידע'  דלא  'עד  דעם  מקיים  איז  יעדער 

אויך נישט פארגעסן צו מַאכן דעם עירוב. 

דערויף הָאט דער רבי אים געזָאגט ַאז כָאטש 
ער הָאט קיינמָאל נישט פארגעסן צו מַאכן עש”ק 
דעם  מַאכן  מען  זָאל  פונדעסטוועגן  עירוב,  דעם 
יָאר  ַא  מָאל  צוויי  ָאדער  איינמָאל  נאר  עירוב 

גייסטרייכע און זעלטן היסטאָרישע קאַפּיטלען 
אַרום דאָס התייסדות פון דעם

וועד העירוב 
דקרית יואל

און די השתלשלות פון דעם מהודר'דיגן עירוב אין דער שטאָט

ליינט ערשטמאָליגע און אויטענטישע שילדערונג אין היינטיגן 'וואכנשריפט' איבער:

די ערשטע 10 יאָר אין קרית יואל מיט'ן "צורת הפתח" עירוב - תשל"ד-תשד"מ: 
דער מהודר'דיגער "רמב"ם עירוב" ווערט אינסטאלירט – די געטרייע עסקנים און 

אינציאַטאָרן וועלכע האָבן פינאַנצירט און אויפגעשטעלט דעם  מהודר'דיגן רמב"ם 
עירוב – די גרויסע הלוואות פון תושבי העיר צו דעקן די אומגעהויערע קאסטן

ֹ מְרוֹ וּלְעָרֵב עֵרוּבו ָׁ שְׂמֵחִים לְש

ווידערַאמָאל זענען די "ווָאכנשריפט" ָאפיסעס פַארפלייצט געווָארן מיט ַאן ָאּפרוף פון ַא געבענטשטע פלייץ ַאריינרופער און 
קָאמענטַארן פון אידן וועלכע הָאבן זיך בַאדַאנקט פאר די סעריע פון רייכע היסטָארישע קַאּפיטלען, ַארום די עטאבלירונג פון 
דעם 'וועד העירוב דקרית יואל' אין די בראשית יָארן פון אונזער הייליגער שטאט, נָאך בחיים חיותו פון רבינו הק' זי"ע מייסד העיר.

אונז  איז  ווָאס  ַאנעקדָאטן,  און  עּפיזָאדן  אינטערעסַאנטע  פון העכסט  רייע  ַא  נָאך  ּפובליצירן  צו  ווייטער  ַאצינד  מיר שּפַאנען 
איבערגעגעבן געווָארן דורך פילע חשוב'ע עלטערע ליינער, וועלכע זענען זעלבסט געווען פון די ערשטע תושבי העיר, און שילדערן 
זייערע זכרונות ַארום דעם היסטָארישן עירוב, ווָאס איז בשעתו צושטַאנד געקומען מיט ַאזויפיל ָאנשטרענגונג און ּפלָאג און איז 
היינט צוטָאגס ב"ה אויסגעווַאקסן ַאלס ַאן אימּפעריע פאר זיך, מיט ַא נעץ פון עירובין אין ַאלע שכונות פון דער עיר גדולה לאלקים. 

ליינט און הָאט הנאה.
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הלכות כתובה געהערט 
פארן מסדר קידושין

צו די רעדאקציע

שרייבן  דארף  מען  וויאזוי  פולמוס  די  איבער 
בלומינג-גראוו ביי א כתובה אדער בלומינגראוו, 
אדער אזוי ווי איינער שרייבט פאריגע וואך אז מען 
דארף ארויסשרייבן ווילעדזש אוו סאוט בלומינג-
גראוו. האב איך געוואלט מעורר זיין אז א צייטונג 
איז נישט קיין פלאץ צו דיסקוסירן אזעלכע זאכן. 
בלומינג-גראוו  אין  זאלן  די  אין  חתונות  די  ביי 
וועלן זיכער מסדר זיין די קידושין ערליכע דיינים 
ורבנים היודעים בטיב גיטין וקידושין און עס איז 

נישט די אויפגאבע פון די המון עם אריינצורעדן 
אין די נושאים.

ד. האלצער

*

היכלי התורה נעבן חתונה זאלן

לכבוד די וואכנשריפט.

איינער האט פארגאנגענע וואך אויפגעברענגט 
ַא רואיגע שטיבל צום  א פָארשלַאג צוצושטעלן 

לערנען נעבן חתונה זַאלן.

די  ב"ה  אז  אויפמערקן  געוואלט  איך   האב 
דוד'  'כינור  זאל  חתונה 
בערגער  געציל  אויף 
צוגעשטעלט  טאקע  איז 
די  צו  ביהמ"ד  א  מיט 
וואס  לערנען.  צום  זייט 
פילע שושבינין נוצן אויס 
בין  תורה  אריינצוכאפן 
הריקודים. אגב האט מיר 
געזאגט  אמאל  איינער 
בית  ביהמ"ד  בנוגע 
בלייבט  אויב  אז  מרדכי 
גייט  הונגעריג  אמאל  ער 
צום  אונטן  אראפ  ער 
עס  וואו  מאשין  ווענדינג 
צוגעשטעלט  אלעס  איז 

היימיש מיט טעם.

'עטרת  אין  אגב 
איז  מאנסי  אין  טשארנא' 
אויך פארהאן אזא שטיבל 
- נעבן די קאך - איך בין 

אמאל געווען ביי א חתונה האב איך מיטגעהאלטן 
יעדע  וועלכער לערנט פאר א שיעור  איד  ווי א 
די  פון  געווען  איז  און  ביהמ"ד  א  אין  נאכט 
פארגעלערנט  האט  חתונה,  יענע  ביי  שושבינין 
דארט זיין שיעור דורכ'ן טעל. לשמחת לב מבקשי 

השיעור שלא יבוטל התמיד.

מיט פיל דאנק

אברהם ר.

*

א אייגענעם ווילעדזש

איך האב געוואלט צולייגן צו דאס וואס הרב 
י. שניצלער האט צוגעלייגט איבער ווען עס האט 
דעם  קעגן  שיקָאנירונגען  די  ָאּפגעשטעלט  זיך 
דעמאלט'דיגן נייעם ישוב 'קרית יואל' - ווען מען 
האט געגרינדעט דעם ווילעדזש - און די שמחה 

וואס דער רבי זי"ע האט דאן געהאט. 

מה  כל  דעם  זיין  מוסף  געוואלט  איך  האב 
שאירע ליעקב אירע ליוסף - אז דאס זעלבע האבן 
פיינטליכע  די  מיט  מיטגעלעבט  אקארשט  מיר 
פירערשאפט אין ווילעדזש אוו ס. בלומינג-גראוו 
ביז ווען מען האט בסייעתא דשמיא באוויזן אז די 
אידישע איינוואוינער האבן מיט א מאסיווער כוח 
באאמטע  סימפאטישע  אריינגעוועלט  האחדות 
און דאס גאנצע בילד האט זיך געטוישט אין איין 
מייסד  דער  זקן  אותו  של  כח  גרויסן  מיטן  רגע 
העיר מרן רבינו הקוה"ט זי"ע וועלכע מיהט זיך 

ווייטער פון אויבן פאר זיין הייליגע שטאט. 

ואנחנו קמנו ונתעודד! 

מ. גאלדבערגער

*

ופרצת ימה וקדמה; קרית יואל 
אן עיר גדולה לאלקים! 

אויפּפַאסונג  אן  מיינס  ַאריינשטעלן  ביטע 
איבער די גרויסקייט פון די שטאט קרית יואל אין 

שטח.

איך בין לעצטענס געפארן צו א וואכנאכט פון 
שנעלסטע  די  זוכענדיג  גארדענס,  סמיט  שכונת 
וועג האב איך אויפגעמערקט ַאז אנצוקומען פון 
שכונת סמיט גארדענס. צו ראטלידזש עוו. אויפ'ן 
די  איז  32, אדער צו שכונת היילענד לעיק,  רד. 
וועג צו נעמען גאר דעם 'סעווענטין'  שנעלסטע 

הייוועי!

נעבן  רייד',  און  'פארק  ביי  אריין  פארט  מען 
וואלעראו געז סטַאנציע, פון דארט צום 17, מען 
מען  און   ,131 עקזיט  מיט  ארויס  צוריק  קומט 
פארט אראפ דעם רד. 32 ביז היילענד לעיק אדער 

די ארומיגע שכונות.

די זעלבע ווען מען דארף גיין פון די 'מאנראו' 
'וואדבורי' פאסט אפיס. נעבן  פאסט אפיס, צום 
ביידע פאסט אפיסעס וואוינען אידישע משפחות 
ביידע  דעקט  טראנספארטאציע  'אמת'  און 
דורכ'ן  וועג  שנעלסטע  דאס  איז  געגענטער. 

סעווענטין.

נעמט  עס  וועג!  שנעלסטע  די  איז  דאס 
ווידעראום  מאפע(,  גוגל  )לויט  מינוט   14 אינגאנצן 
אוודאי  און  וועגן,  אנדערע  די  מען  נעמט  אויב 
אויב מען פארט אדורך אין אלט קרית יואל וועט 
אין  בַאדייט  דָאס  לענגער...  אסאך  נעמען  דאס 
ַאנדערע  ווערטער ַאז דער 17 איז למעשה שוין 
אן אינטעגרַאלער טייל פון דעם שוין ַאזוי גרויסן 
הרחבת  ַאזַא  אויף  פילל  ומי  מילל  מי  שטאט... 
פון  אנצוקומען  הייוועי  א  מיט  הקדושה,  גבולי 

איין עק צום צווייטן!

ש. ראבינאוויטש

*

אידישע חכמה און ּפקחות

איך בין לעצטענס געווארן אפגעשטעלט דורך 
א פאליציאנט על )כמעט( לא עון בכפי, ספידענדיג 
בלויז 1 נומער העכער די נומער וואס זיי שטעלן 
געווענליך אפ. וויל איך דא מיטטיילן מיט'ן עולם 
בייהילפיג  זיין  קען  ווָאס  אויפדעקונג  שטיקל  א 
אין ַאזעלכע פעלער, התורה חסה על ממונם של 

ישראל,

אויפ'ן טיקעט האב איך באמערקט אז די ראדאר 
– כוואליעס מיט וואס דער פאליציאנט האט זיך 
הָאב   ,stalker הייסט אויפצוכאפן  מיר  באנוצט 
כאפט  וואס  ראדאר  א  איינגעהאנדעלט  זיך  איך 
ַאזוי  און  וועיוו/כווַאליעס  דעם  ספעציעל  אויף 

ַארום קען מען זיך פַארשּפארן עגמת נפש.

 Uniden :איז ראדאר  די  פון  נאמען  די 
 R3 extreme long range laser radar
צו  אנשטעלן  דאס  דארף  detector און  מען 
 KA band :די פאר  נאר  אלארמירן  און  פייפן 
וואס  פריקווענסי  די  איז  דאס  frequency וואס 
די ניו יארק סטעיט פאליציי באנוצן זיך צו כאפן 

פארלעצער. אויף אלע גוים געזאגט.

נישט  חלילה  זאל  דאס  אז  זיך  פארשטייט 
אויפ'ן  זיין  עובר  צו  היתר  ַא  ווי  ווערן  גענומען 
געזעץ, ווייל פונקט ווי די תורה האט חס געווען 
מער  אוודאי  דאך  איז  ישראל  של  ממונם  אויף 

שריפטןשריפטן
צום

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

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com

 זמני מניני מעריב
 · בביהמ"ד הגדול ·

קהל 
יטב לב 
סאטמאר

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

היכל בית המדרש הגדול
10:4011:45 11:30 11:15 11:0012:00

Commercial 
for rent:

10,000 SF Warehouse 
/ Manufacturing + 
2,000 SF offices. in 

Middletown NY.

Call Mendy
929-234-0347
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בגופן של ישראל און חמירא סכנתא מאיסורא ברוך מען דאך 
נזהר זיין.

א. רייזענדער

*

מער איבער די געבענטשטע הרחבת 
גבולי הקדושה אין דער שטאט

איבער די הערליכע סעריע אפצוצייכענען די 10 יאר פון די 
שטָאט, איז טַאקע זייער אינטערעסַאנט צו ָאבזערווירן וואס עס 
איז אויסגעוואקסן פון אונזער שטעטל – א ריזיגער עיר גדולה 

לאלקים.

עס איז כדאי צו אנמערקן א פרט וואס מען כאפט שוין אפילו 
נישט אז מיר פַארמָאגן, דאס איז די קאלירפולער אויסוואל פון 
הערליכע בתי מדרשים און היכלי התורה איבער דער שטָאט, 
אין ַאזעלכע שולן וואס זענען פאר נישט צו לאנג צוריק געווען 
בלויז קליינע שטיבלעך, ָאבער זענען במשך די יָארן פַארווַאנדלט 
פאר  שטאלץ  א  איז  וואס  צענטערן  מעכטיגע  אין  געווָארן 

שטאט,  אונזער 
ווי:  שטייגער  א 
הוניאד,  ביהמ"ד 
תפלה  בעהוץ, 
אור  למשה, 
זמיגראד,  החיים, 
בנין   - יראי השם 
ספינקא  בראך, 
טאהש,  ליזענסק, 
פארעמס,  העדלי 
היכל  משה,  אור 
נָאך  און  יצחק, 

פילע.

פון  רוב 
הערליכע  די 
זענען  צענטערן 
געווען  ַאמָאל 
שטיבלעך  קליינע 
ב"ה  זענען  און 
ן  ג י ט ש ע ג ס י ו א
מעכטיגע  ַאלס 
פון  צענטערן 
ותפילה,  תורה 
די  צו  צוגָאב  אין 
ַאנדערע  פילע 
מדרשים  בתי 
זענען  ווָאס 
אונטער  ַאצינד 
קאנסטרוקציע. 
וכה  ה'  יתן  כה 

יוסיף.

)-(

*

מען ציילט!

די   לכבוד 
פון  רעדאקציע 
יואל  'קרית 

וואכנשריפט'

ביים   זייענדיג 
מלכה  מלוה 
עם  פארלאפענ
אין  מוצ"ש 
אין  ביהמ"ד 
פעני  שכונת 
כדי  איז  קאורט, 
ן  ג נ ע ר ב ו צ כ א נ

שלום  חיים  ר'  הרה"ח  דארט  גערעדט  האט  עס  וואס 
לעפקאוויטש הי"ו וואס רעדנדיג איבער די שיינקייט פון כלל 
ישראל און פון די אינגע דור וואס מוטשעט זיך און ווילן זיין 
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ווי צו נעמען חיזוק אויף שמירת עינים, קיינער זעט אים נישט 
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 מי כעמך ישראל!

א משתתף

קול זכרו   ⋅   718.387.1010

לוח הלימודים

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

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי"ו

בס"ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

פרשת תצוה

בחינה ו' במסכת מנחות
יתקיים אי"ה

יום א' פ' צו

חודששבועהיום

נג.ס:סג.יום א'

נג:סא.סג:יום ב'

נד.סא:סד.יום ג'

נד:סב.סד:יום ד'

נה.סב:סה.יום ה'

845.662.4151 ■  845.783.4151

בס"ד

Sandel's Legacy
Bais Hamedresh Furniture

BAIS HAMEDRASH 
FURNITURE

F O R  H I G H  Q U A L I T Y

YOUR BEST CHOICE 
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פריידיגע "שמחת שבע ברכות" לרגל די שמחה בבית 
הרה"ג ישראל מאיר ראָזנבערג שליט"א שליט"א, 

איבערגעגעבענער מנהל פון כתות ה' - ו'
שמחת שבע ברכות איז  דערהויבענע  גָאר   ַא 
דעם  ותודה,  רנה  בקול  געווָארן  געּפרַאוועט 
נָאכמיטָאג  משּפטים  דינסטָאג  פארגאנגענעם 
העעל"ט, צווישן די ווענט פון דער ת"ת, פאר ַאלע 
זיך  וועלכע הָאבן  ו',  תלמידים פון כתות ה' און 
מיטגעפריידט לכבוד דער שמחה החתונה במעון 

געטרייען  און  איבערגעגעבענעם  דעם  פון  ביתו 
מנהל רוחני, הרה"ג רבי ישראל מאיר רָאזנבערג 
טייטלבוים  ליּפא  רבי  הרה"ג  בן  עב"ג  שליט"א, 

שליט"א, בסימן טוב ובמזל טוב.
צוגעשטעלט  איז  מעמד  הערליכער  דער 
הכרת  לאות  הישיבה  הנהלת  די  דורך  געווָארן 

פונעם  הקודש  עבודת  געטרייע  די  פאר  הטוב 
מנהל שליט"א, ווָאס ַאלע רבנן ותלמידיהון שּפירן 
זיין  מיט  הטוב  הכרת  סּפעציעלן  ַא  מנהל  צום 
און איבערגעגעבנקייט  געטריישַאפט  שטענדיגע 
פון דער ת"ת בכל עת מצוא.  פאר דער תועלת 
בַאטייליגונג  דער  מיט  געווען  טַאקע  ס'איז  און 

וכלי  מלמדים  זייערע  און  תלמידים  ַאלע  פון 
קודש, וועלכע זענען זיך צונויף געקומען לשמוח 

בשמחתו ולהביע רננות בעד מפעלו.

דער סדר השמחה
הָאט  סעודה  רייכע  ַא  צו  ווַאשן  זיך  נָאכ'ן 
הר"ר  פון  ווערטער  טרעפליכע  געהערט  מען 
מומחה  מלמד  שליט"א,  לויפער  ווָאלף  אברהם 
די שמחה פון  ַארויסגעהויבן  ווָאס הָאט  ו',  כתה 
ַאלע תלמידים צו די שמחה אין שטוב פון דעם 
בַאליבטן מנהל  ווָאס איז זיך ממש מקריב פאר 

די טייערע קינדערלעך. ובדין הוא שיטול שכרו.

דערנָאך הָאט דער מנהל שליט"א אויפגעטרעטן 
ווי ער  ווערטער לכבוד די שמחה,  מיט ּפַאסיגע 
האט באדאנקט די מלמדים און תלמידים פאר'ן 

אהערשטעלן אזא שיינע שבע ברכות.

דאן האבן די קינדער הָאבן געזינגען הערליכע 
וואו  די שמחה,  לכבוד  בדחנות, סּפעציעל  דברי 
געטריישַאפט  דָאס  ַארויסגעברענגט  ווערט  עס 
פונעם מנהל שליט"א צו יעדע צייט, ווָאס יעדע 
אויפ'ן  שטענדיג  אים  ליגט  תלמיד  איינציגער 
קָאּפ. און איבערהויּפט די הערליכע גליונות "אז 
תתענג" ווָאס בַאשיינט די שבת טישן פון ַאזויפיל 
אידישע שטיבער און ברענגט ַאריין ַאזויפיל תורה 

און יראת שמים אין די תלמידים.

בדחנות  דברי  פרייליכע  געהערט  הָאט  מען 
נטע  נתן  הר"ר  דורך  כלה  חתן  שמחת  לכבוד 
טויב שליט"א, מלמד מומחה כתה ה', ווָאס הָאט 
געווען  משמח  שטייגער  אייגנַארטיגן  זיין  אויף 
די מסובים פון ווָאס די תלמידים הָאבן שטַארק 

הנאה געהַאט.

איז  שבע ברכות ווָאס  און  המזון  ברכת  נָאך 
מלמדים,  חשוב'ע  די  צווישן  געווָארן  צעטיילט 
פרייליכע  אין  ַארויסגעלָאזט  זיך  מען  הָאט 
וכלה  חתן  שמחת  לכבוד  שמחה,  של  ריקודים 

בתודה וקול זמרה.

 
ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד!

המוסדותהמוסדות
· אינערהאלב די ממלכת התורה והיראה די הייליגע מוסדות אין שטאט קרית יואל ·

נייעס • באריכטן • אנטוויקלונגען
נאטיצן • קרישקעלעך

בס״ד

הרה"ג ר' אברהם וואלף לויפער שליט"א, מרביץ תורה טרעט אויף פאר די תלמידיםדער מנהל שליט"א רעדט צו די תלמידים לכבוד די שמחה

הונדערטער תלמידי כתות ה' און כיתה ו' ביים גרויסן שבע ברכות אין עס זאל
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גרויס התעוררות ביי הונדערטער 
תלמידי כתות ז' ח' ט' וועלכע שליסן 
זיך אָן אין חבורת "עבודת התפילה" 

צום סיום ימי השובבי"ם
פייערדיגע דרשת התעוררות, לרגל ימי השובבי"ם ולקראת התחלת 

החבורה, געזָאגט געווָארן פארגאנגענעם יום ה' משּפטים, דורך הרה"ג 
רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א, דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב

אין  הערשט  התעוררות  שטארקע  א 
לעכטיגע  הונדערטער  די  צווישן  טעג,  די 
וועלכע  ט',  ח',  ז',  כיתה  תלמידי  קינדער, 
הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן אין שוואונג פון די 
וואס  התפילה",  "עבודת  חבורת  הייליגע 
צווישן  איינגעפעדימט  יאר  יעדעס  ווערט 
צוויי  לעצטע  די  במשך  הת"ת,  כותלי  די 
וואכן ביי דעם סיום פון די ימי השובבי"ם.

דער ציל פון די חבורה איז, צו ארבעטן 
במשך פון די צוויי וואכן אויף די 4 ענינים 
זי"ע  ר'  אלימלך  וואס דער הייליגער רבי 
הייליגן  זיין  פון  י"א  סעיף  אין  שרייבט 
'צעטיל קטן'. "א( שלא לדבר שום דיבורי 
להתחיל  ב(  התפילה.  לפני  בביהמ"ד  חול 
מנחה  ותפילת  שחרית  תפילת  להתפלל 
בזמן הקבוע. ג( להתפלל בקול רם המעורר 
מן  לכה"פ  בסידור,  להסתכל  ד(  הכוונה. 

ברכו עד אחר שמו"ע".
דורכאויס די לעצטע ווָאך פון שובבי"ם, 
שליט"א  מנהל  דער  איז  משּפטים,  ּפרשת 
צענדליגער  די  צווישן  ַארומגעגַאנגען 
ַאלע  וואו  ט',  און  ח'  ז'  כתות  פון  קלַאסן 

תלמידים שיחי', כולם כאחד אן אויסנַאם, 
אונטערגעשריבן  עצמם"  "מדעת  הָאבן 
אן  מיט  קבלות,  אלע  די  אויף  פרייוויליג 
ערליכע כוונה 'לעשות נחת רוח ליוצרינו', 
שטעלן  זיך  און  חיל  אל  מחיל  גיין  צו 
זיין פארן מלך  ווי עס דארף צו  דאווענען 

מלכי המלכים.

ווירקליך, אין היכל ביהמ"ד 'ברך משה' 
אין בנין התלמוד תורה, וואו עס דאווענען 
טעגליך די אריבער 500 תלמידים בלעיה"ר, 
קבלות  הייליגע  די  אן  טַאקע  זיך  זעט 
אויסטערלישע  אן  מיט  דַאווענען,  ביים 
איז  דָאס  עז.  ויתר  ביתר שאת  התעוררות 
אלץ  איז  ביהמ"ד  דָאס  וואס  דעם  טראץ 
מיט א שטילקייט ביי אלע תפילות, ווען עס 
הערשט ב"ה אן אויסטערלישע ערענסקייט 
איז  די טעג  אין  דאווענען, אבער  בשעת'ן 
דאס ניכר נָאכמער, ווען די הייליגע פייער 
יוצא  שום  בלי  תלמיד  יעדן  ארום  נעמט 
מן הכלל, זיך צו מחזק זיין אין די 'עבודת 
התפילה', ַאז דָאס דַאווענען זאל טַאקע זיין 

מיט'ן ריכטיגן 'בכל לבבכם' זו תפילה.

דעם  פון  ָאנהויב  ביים  שטייענדיג 
פארגאנגענעם  דעם  הָאט  חבורה  הייליגן 
משפטים,  פרשת  דאנערשטאג 
הרה"ג  תלמידים,  די  פאר  אויפגעטרעטן 
דומ"ץ  שליט"א  מייזעלס  יעקב  שמואל  ר' 
לייב דקהילתינו הק',  בית מרדכי  ביהמ"ד 
געווען  משמיע  אמריו  בנועם  הָאט  ווָאס 
די  איבער  דרשה  פלאמפייערדיגע  א 
 – פון דער עבודה שבלב  כח  געוואלדיגע 
זו תפילה, ובפרט דער כח פון די תינוקות 
של בית רבן, וואס זיי האבן די מעגליכקייט 
זאך  יעדע  אויף  השי"ת  ביי  איינצורייסן 

ברוחניות ובגשמיות.

באזונדער  הָאט  שליט"א  דיין  דער 
חיזוק  דברי  שטארקע  מיט  געווען  מאריך 
אלע  אין  תלמידים  די  פאר  והתעוררות 
ימי  די  לרגל  חיזוק  הצריכים  ענינים 
השובבי"ם, וואס האט אויפגעשטורעמט די 
יונגע הערצער, און געלאזט א געוואלדיגע 

רושם אויף די תלמידים שיחי'.

בואו לפניו ברננה!

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

יעשון
והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר 

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 מוסר • ש״ס • הלכה

הלכות תפילין• תורת מש״ה •

ְוָהָיה ְלָך 
ְלאֹות ַעל 

ָיְדָך ּוְלִזָכּרֹו"ן 
ֵבּין ֵעיֶניָך 

ְלַמַען ִתְּהֶיה 
ּתֹוַרת ה' 

ְבִּפי"ָך

ְוָשַׁמְרתָּ ֶאת ַהֻחָקה ַהֹזאת
         ְלמֹוֲעָדּה ִמָיִמי"ם ָיִמיָמה. 

ביום ד'
 פ' תצוה

הבעל"ט

הכל מתחיילםהכל מתחיילם

הכנה דרבה מתכוננים לומדי חבורת זכרו הלכה, להתחיל 'הלכות תפילין', מקצוע ב

הכולל בקרבו דינים הנחוצים ביותר, לקיים מצוה זו שהוא מצות עשה מדאורייתא 

בשלימותה כראוי וכנכון, לקבל המון ידיעות במצוה הנוגע מידי יום ביומו. 

עת בעמדינו בהתחלת מחזור החדש, כ

הזמן מוכשר לקיים מה שנאמר 'וישן 

מפני חדש תוציאו' – הבט נא וראה 

'בלוח השנה תשפ"ג' ותראה שאכן יש אלפי 

חבורת  דגל  על  הנמנים  מאושרים  אנשים 

'זכרו', אשר כל יום ויום ממולא בלימוד סדר 

עלה  חדשים  ארבעה  ובמשך  קבוע,  הלכה 

בידם לרכוש עשרים וארבעה סימנים בשלחן 

ערוך או"ח !!!, מונח בקופסא בבהירות. 

בכן הקריאה יוצאת לכל אחד ואחד, הבט על העבר, ומכאן ואילך חושבנא, הגיע הזמן להצטרף ו

עם כח הרבים, החלש יאמר גבור אני, ותהא עז כנמר, להצטרף להיות חבר בלימוד 'זכרו הלכה', 

ברצון והסכמה מוחלטת, לקבוע עתים לתורה בכל יום ויום בלי שום דיחוי ואמתלאות, ובטוחים 

אנו שזה יהיה הפתרון והעצה למלאות את הזמן כאוות נפשך, ותראה שגם אתה יכול להיות בקי 

בדיני אורח חיים, לקבל חיות וטעם בלימוד 'שלחן ערוך עם מגן אברהם', ולחיות חיים של הלכה.

לא די שזכו למלאות ימיהם בלימוד ו

התורה בקביעות דבר יום ביומו, רק 

נפתח להם אור חדש בלימוד עשרות 

תמידים  הנוגעים  הלכות  פרטי  ומאות 

לומדים  מאות  יעידו  כאשר  כסדרם. 

שאויר ביתם נתהפך להיות "א הלכה'דיגע 

שטוב", כשנתגלה להם עשרות או מאות 

'פשוטע הלכות' או 'אפענע מחבר'ס' הנוגע 

בבית יהודי שהיו כמוסים ואי ידוע להם, 

עד שבאו ולמדו 'זכרו הלכה'.

'ויקר אלו תפילין':

כל השונה הלכות:

מתי אבא ואראה:

ותלמידו ביד"ו:

במסגרת חבורת 'זכרו'
יום ח' 
 לחודש
 אדר
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דעם  הָאבן  ישראל  אלפי  אלופי   – ירושלים 
פַארלָאפענעם דינסטָאג נָאכמיטָאג ּפרשת תרומה, 
די  איבערגעפולט  העעל"ט,  אדר  חודש  דראש  א' 
גַאסן פון "ככר השבת" און ַארום, ביי דעם ריזיגן 
מעמד אדיר "מפגן הזדהות" אינאיינעם מיט דעם 
מעמד "שבעים זקנים" ווָאס הָאט אויפגעשטורעמט 
פון  ַארעסט  ברוטַאלן  דעם  קעגן  עיה"ק  ירושלים 

דעם אסיר ציון, הר"ר יהושע דדון הי"ו.
געווארן  ארעסטירט  איז  הי"ו  יהושע  הר"ר 
זינט  איז  און  תשפ"ג,  כסלו  י"ז  פארגאנגענעם 
די  דורך  פייניגונגען  געפערליכע  אריבער  דַאן 
אים  באשולדיגן  וועלכע  פָאליציי,  ציוניסטישע 
'ובערת  דער  זיין  מקיים  צו  ארויסהעלפן  מיט'ן 
מחטיא  ַא  פון  געשעפט  ַא  קעגן  מקרבך'  הרע 
הרבים אין הארץ פון די חרדי'שע גאולה געגענט 

אין ירושלים.
דורכאויס די לעצטע איבער צוויי חדשים ווָאס 
די פָאליציי הָאט זיך איזדיקעוועט קעגן ר' יהושע, 
פארנעם,  שרעקליכן  א  אויף  געפייניגט  אים  און 
אויך נאכדעם ווָאס ער איז שוין געזעסן אין טורמע, 
ר'  ַאז דער ארעסט פון  זיך ארויסגעשטעלט  הָאט 
יהושע איז גארנישט קעגן אים פערזענליך, ער איז 
בלויז דער 'קרבן ציבור' וועמען די ּפָאליציי הָאט 
אויסגעוועלט צו שמייסן דער יהדות החרדית אויף 

זיינע הויט.
וועלן  ארעסט  זיין  מיט  ַאז  הָאפט  ּפָאליציי  די 

קעגן  מחאה  קול  דער  דערשטיקן  צו  באווייזן  זיי 
אצינד  הרבים.  מחטיאי  געשעפטן  טעכנָאלָאגיע 
קענען זיי נישט צוקוקן אויפ'ן גאולה און מאה שערים 
געגענט וועלכע זענען שוין ב"ה אויסגערייניגט פון 
זיי הָאבן  אומ'כשר'ע טעכנָאלָאגיע געשעפטן, און 
עוסקים  די  דערשרעקן  צו  בַאשלָאסן  דעריבער 
די  מיט  זיין  ממשיך  נישט  זָאלן  זיי  מצוה  בדבר 
מערכה צו רייניגן נאך געגענטער אין ירושלים פון 

טעכנָאלָאגיע געשעפטן מחטיאי הרבים.
און טאקע דערפאר זענען בני היהדות החרדית 
נישט געבליבן שטיין אין דער זייט, און עס קומען 
שטייגערליך פָאר פראטעסטן פארנט פון דער כלא 
רופט  מען  און  שמאכטעט,  יהושע  ר'  וואו  צלמון 
דארט אויס סלאגאנען פון חיזוק אים צו מחזק זיין 
אין דער שווערע מיסיע פון מקדש זיין שמים שמים 

פארן גאנצער יהדות החרדית.
אויך הָאט דָאס יהדות החרדית זיך אנגעשלאסן 
לקרבנות  'ערבים  קאמפיין  מאסיווער  דער  אין 
הציבור', צו שטיצן די פאמיליעס פון די אסירי ציון 
אין צייט ווָאס דער ראש המשפחה שמאכטעט אין 

טורמע פאר כבוד שמים.
אצינד, שטייענדיג באלד דריי וואכן בעפאר י"ט 
אדר, ווען עס גייט פארקומען ַא גורל'דיגער געריכט 
וועט  יהושע  ר'  צי  ערכאות,  ציוניסטישע  די  אין 
בקרוב באפרייעט ווערן אדער נאך דארפן שמאכטן 
לאנגע חדשים אין טורמע וויאזוי די ּפָאליציי וויל, 

הישיבות,  וראשי  התורה  גדולי  די  הָאבן  היל"ת, 
בני  מאסן  ווען  אדיר'  הזדהות  'מעמד  ַא  פַאררופן 
היהדות החרדית וועלן זיך צונויפנעמען אויסדרוקן 
ציבור  קרבן  און  ציון  אסיר  מיטן  סָאלידַאריטעט 

הר"ר יהושע הי"ו.
טַאקע  איז  אדיר'  הזדהות  'מפגן  ריזיגער  דער 
דינסטָאג  פַארגַאנגענעם  דעם  פָארגעקומען 
מיט  ירושלים,  אין  השבת  ככר  פני  על  העעל"ט, 
דער בַאטייליגונג פון מַאסן פון שווערע טויזנטער 
בני ירושלים פון ַאלע שיכטן און קרייזן, בראשות 
וראשי  התורה  גדולי  הבד"ץ,   חברי  התורה  שרי 
די  בראשות  שטייען  וועלכע  שליט"א  הישיבות 

הייליגע מערכה.
דָאס  ָאנגעזען  זיך  הָאט  ַאנדערע  צווישן 
השתתפות פון די רבנים הגאונים והצדיקים, הגאון 
רבי  הגאון  שליט"א,  שטערן  אליעזר  שמואל  רבי 
מאיר  צבי  רבי  הגה"צ  שליט"א,  נוסבוים  נפתלי 
משה  יוסף  רבי  הגאון  שליט"א,  זילבערבערג 
שניאורזאהן שליט"א ראש ישיבת טשעבין, הגאון 
קובנא,  ישיבת  ראש  שליט"א  הייזלער  מאיר  רבי 
זאב סאלאווייציק שליט"א ראש  יצחק  רבי  הגאון 
ישיבת בריסק הגרמ"ד, הגה"צ רבי אברהם אביש 
ציינווירט שליט"א ראש ישיבת שער השמים, און 

נָאך פילע גדולי וחכמי ירושלים.
דָאס  ָאּפגעקלינגען  הָאט  בַאזונדער 
איינדרוקספול בילד פון דעם מעמד "שבעים איש" 

ווען עס זענען זיך צונויף געקומען שבעים  מזקני 
זייער  מיט  הָאבן  ווָאס  דשפריא,  קרתא  ירושלים 
ָאנוועזנהייט אויסגעשריגן ַאז קדושת ירושלים עיר 
הקודש זיצט אין טורמע צוזאמען מיט הר"ר יהושע 
איין  קיין  וועט  החרדית  יהדות  דָאס  ַאז  און  הי"ו, 
טָאג נישט פארגעסן פון אים און פון זיין פאמיליע, 
וועלכע זענען די קרבנות ציבור פארן גאנצן יהדות 

החרדית.

עס הָאבן אויפגעטרעטן מיט פייערדיגע דרשות 
זעקת כאב הגאון רבי שלמה יהודה הירש שליט"א, 
ירושלים  חסידי  דקהל  אדמו"ר  כ"ק  הבד"ץ,  חבר 
שליט"א, הגאון רבי שמואל אליעזר שטערן גאב"ד 
מערב בני ברק וגאב"ד בי"ד שערי הוראה און הגאון 
אויך הָאט  ַאזוי  לובין שליט"א.  רבי מנחם מענדל 
היקר  הילד  פון  ווערטער  הַארציגע  געהערט  מען 

נ"י, ַא זון פון דעם אסיר ציון.

דער ריזיגער מעמד הָאט געצייגט קליּפ און קלָאר 
קבל תבל ומלואה ַאז ירושלים עיה"ק וועט ווייטער 
קעמפן פאר איר קדושה און דָאס יהדות החרדית 
וועט נישט שטיין גלייכגילטיג צו די אכזריות'דיגע 
וועט  בַאהַאנדלונג פון די רשעי ישראל, נאר מען 
ביתר  מלחמה  הייליגע  די  מיט  פָארזעצן  ווייטער 
שאת וביתר עוז, ולמען קדושת ירושלים עיה"ק לא 

נחשה ולא נשקוט.

ויחלוש יהוש"ע את עמלק!

חומתינוחומתינו
משמרת

אלופי אלפי בני ירושלים בראשות גדולי התורה ביי 
ריזיגער הפגנה על ּפני ככר השבת צייגן סַאלידאריטעט 

מיטן אסיר ציון הר"ר יהושע דדון הי"ו
מחאה גדולה מיט מעמד "שבעים זקנים" פַארלָאפענעם דינסטאג אווענט ראש חודש אדר העעל"ט 

שרייט אויס זעקת כאב קעגן ברוטַאלע בַאהַאנדלונג פון אסיר ציון וועלכער שמַאכטעט שוין איבער צוויי 
חדשים אין טורמע אלס "קרבן ציבור' פאר די מלחמה קעגן טעכנָאלָאגיע געשעפטן מחטיאי הרבים, היל"ת

ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך:
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ה',  יראי  ווָאס  צייט  לענגערע  ַא  שוין  ס'איז 
ד'  רמה  פון  שכונה  דער  אין  וואוינען  וועלכע 
אין בית שמש, זענען פַארוויקלט אין ַא שווערע 
וקדושת  הצניעות  גדרי  שמירת  למען  מלחמה 
זיך  הָאבן  עול  ּפרקי  פון  קומץ  ַא  ווען  השכונה, 
דער  פון  אידן  ערליכע  רודפ'ן  צו  פַארמָאסטן 

געגנט וועלכע זענען מוחה למען טוהר המחנה.

מיט ַא ווָאך צוריק הָאט די לַאגע דערגרייכט 
ַא  ווען  קלימַאקס  טרויעריגע  פרישע  ַא  צו 
חשוב'ער אינגערמַאן איז ליידער שווער צעשלָאגן 
צו  צוקומען  געדַארפט  הָאט  ער  ביז  געווָארן 
געקומען  איז  דָאס  בַאהַאנדלונגען.  מעדיצינישע 
נָאך ַא בַאשיידענע מחאה קעגן די ּפרצות בחומת 
בריונים  די  ַארויסגענומען  הָאט  ווָאס  הקדושה, 
פון גלייכגעוויכט. זיי הָאבן זיך איינגעברָאכן אין 

שטוב פון איינער פון די חשוב'ע אברכים פון ק"ק 
תולדות אהרן און זיי הָאבן אים געשלָאגן מכות 

רצח עד זוב דם רח"ל.

קראו עצרה; רבני בית שמש 
רופן אן 'עצרת מחאה'

אין ליכט פון די פרישע ַאנטוויקלונגען הָאבן 
ַאז  די רבני העיר בית שמש שליט"א בַאשלָאסן 
מחאה  "מעמד  ַא  ווערן  ָאּפגעהַאלטן  ס'דַארף 
פון  כאב  זעקב  דעם  אויסשרייען  צו  אדירה" 
יראי ה' קעגן די מעשים אשר לא יעשו, און צו 
קלָארשטעלן פאר די בריונים ַאז זייער ָארט איז 

מחוץ למחנה וזממם בל תפק.

שוין פון ָאנהויב ווָאך איז אויסגערופן געווָארן ַאז 

מיטווָאך ּפרשת משּפטים ָאוונט וועט פָארקומען 
געווָארן  נתּפרסם  ס'איז  מחאה.  גרויסער  דער 
סּפעציעלע מודעות הכנה בכל רחבי העיר, וואו 
ס'איז געמָאלדן געווָארן ַאז ביי דעם עצרת וועלן 
זיך בַאטייליגן הרבנים הגאונים הצדיקים, הגאון 
דאתרא  מרא  שליט"א  ראזנבערגער  רבי יהושע 
קרית הרמ"א, הגאון רבי מאיר העלער שליט"א, 
שליט"א,  ראטטננבערג  צבי  נפתלי  רבי  הגאון 
הגאון רבי יחזקאל אלימלך כהן שליט"א, הגאון 
דוב  רבי  הגאון  שליט"א,  נייהויז  ליפא  יו"ט  רבי 
היימליך  אהרן  רבי  הגאון  שליט"א,  ראבינאוויץ 

שליט"א און הגאון רבי שלום סאמעט שליט"א.

ַאזוי אויך איז נתּפרסם געווָארן ַא בַאזונדערע 
מודעה דורך די הנהלה פון "מבצר הכוללים בית 
הכוללים  וראשי  הרבנים  בהוראות  ַאז  שמש" 
הכוללים  לומדי  הונדערטער  די  ווערן  שליט"א 
שליט"א אויפגעפָאדערט לבוא לעזרת ה' בגבורים 

און זיך משתתף זיין ביי דער גרויסער מחאה.

דרשות הרבנים הגה"צ שליט"א 
ביי דעם גרויסן 'מעמד עצרת'

געווָארן  ָאנגעפירט  איז  עצרת  גרויסער  דער 

שמעיה  יוחנן  ר'  הרה"ח  ראש,  יושב  דעם  דורך 
שליט"א חבר הנהלת העדה החרדית.

 מען הָאט געזָאגט ּפרקי תהלים אינאיינעם און 
ַא פלַאמפייערדיגע  אויפגעטרעטן מיט  עס הָאט 
דרשה, הגאון רבי אהרן היימליך שליט"א רב ק"ק 
ומרבני  החרדית  העדה  אהרן'  ומו"צ  'תולדות 

השכונה.

דַאן הָאט מען געהערט די צענטרַאלע דרשה 
ראזנבערגער  יהושע  רבי  הגדול  הגאון  דורך 
שליט"א חבר הבד"ץ ומרא דאתרא קרית הרמ"א 
- בית שמש, ווָאס הָאט אויסגעשריגן דעם וויי-
מחבלים  די  קעגן  איינוואוינער  די  פון  געשריי 

כרמים.

פָארגעליינט  איז  עצרת  דעם  פון  שלוס  ביים 
געווָארן ַא בריוו פון דעם ביד"ץ, דורך הגאון ר' 
'תולדות אהרן',  שלום סאמעט שליט"א רב ק"ק 
וואו בית דין איז מחזק די תושבי השכונה אויף 
זייער פעלזן פעסטע שטעלונג על משמר קדושת 
המחנה מיט ַא מחאה נמרצת קעגן די פורצי גדר 

און מהרסי טוהר המחנה.

מַאסן  די  זענען  מעמד  דעם  ענדיגן  נָאכ'ן 
מחאה  ַא  אין  ַארויסגעגַאנגען  פַארזַאמלטע 
אויסרופן  צו  אדירה 
וברחובות  בחוצות 
די  פון  ָאנזָאג  דעם 
"והיה  הק'  תורה 
ַא  קדוש".  מחניך 
וויילע  לענגערע 
ַאזוי  מען  הָאט 
מיט  שּפַאצירט 
ּפַאסיגע שולדן אויף 
פון  גַאסן  הויּפט  די 
דער שכונה, ביז מען 
צוביסלעך  זיך  הָאט 
אין  צעשּפרייט 
געהויבענע  ַא 

שטימונג.

דרוקן  ה'  יראי 
ַאז  הָאפענונג  אויס 
פון  ָאּפקלַאנג  דער 
מחאה  גרויסן  דעם 
דָאס  אויפטון  וועט 
די  ַאז  ריכטיגע, 
זאלן  גדר  פורצי 
ַאז  פַארשטיין 
וועלן  אידן  ערליכע 
מען  ביז  רוען  נישט 
קענען  זיך  וועט 
דרייען אויף די גַאסן 
ובטהרה,  בקדושה 
ואין  ּפרץ  ואין 
צווחה  ואין  יוצאת 

ברחובותינו.

הונדערטער נקיי הדעת בַאטייליגן זיך ביי "מעמד מחאה 
אדירה" על משמר גדרי הצניעות אין בית שמש רמה ד'

חומתינוחומתינו
משמרת

 בס"ד

 ההסעותסדר 
 לעצרת המחאה האדירה

 בשכונת רמה ד'

 בעז"ה יחדיותושבי השכונה מתקבצים 

 7ד תולדות אהרן רח' חנן ברחבה שע"י ביהמ"
 בערב 02:7בשעה 

 :כדלהלן מוקדי יציאה 4משאר השכונות יופעלו 
 0:77בשעה  1רח' החיד"א  קנה בשם

 0:77בשעה  'אהל שלמה מיכל'ליד ביהמ"ד  קרית חסידים
 0:77ליד ביהמ"ד 'שערי רמ"א' בשעה  קרית הרמ"א

 7::0ליד ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק בשעה  קריה החרדית
 7000-760-047ניתן להתקשר  - שעת אמתבלבירורים 

גדול יהי' המעמד לחיזוק גדרי הקדושה והטהרה 
 בעירנו בכלל ובשכונה ד' החדשה בפרט

 הועדה המסדרת  
 מהכוללים יצאו האוטובוסים מיד לאחר תפילת מעריב. נ.ב.
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רוח הקודש הופיע...
ס'איז געווען ווען מען האט געדארפט כשר'ן די מקוה דא אין מאנטריאל, 

ס'איז זייער א שטארקע מעין, און מען דארף אויסטרוקענען אז עס זאל 
זיין קיין שום וואסער, גיסט מען אריין אסאך זאמד ביז עס  נישט 

ווערט טרוקן, מען האט נישט געוויסט וויפיל זאמד מען גייט 
דארפן האבן, האט דער רבי געזאגט אז מען זאל 

ברענגן 20 זעק, ס'איז געווען א וואונדער, ביי 
די נייצנטע זאק איז עס נאכנישט געווען 

טרוקן, און ביי די צוואנציגסטע איז 
עס געווען גענוג...

)פתגמין קדישין - מתוך שיח"ק פון 
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביי מסיבת 

לחיים אין שטוב פון הנגיד החסיד ר' 
שאול גאלדבערגער הי"ו אין מאנטרעאל(

זוכה זיין צו אקעגן 
גיין משיח צדקינו

איינמאל האט מיר ר' אפרים זלמן דערציילט 
אז אין א טאג האט ר' שלומ'קע אים געזאגט אז 
זיין  נאך  וועלן  לנער'  'חנוך  פון  קינדער  די  פון 

קינדער וואס וועלן אקעגן גיין משיח צדקנו.

צי ער  געפרעגט  אים  זלמן  ר' אפרים  האט 
וועט אויך זיין פון די אידן? האט ער אים געזאגט 

אז ניין, אבער די קינדער יא.

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

הלוואי זאל מען זוכה זיין אין גיכן!

)קרית יואל וואכנשריפט - אינפארמאטיווע 
שמועס מיט הר"ר דוד קרישעווסקי שליט"א 
זכרונות פון תורה ויראה(

אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 

קינדער שלאפן 
רעקאמענדאציעס
זיי הָאבן אויך געזָאגט ַאז אין די צייט וואס ס'איז 
בעסער פארין קינד צו שלָאפן אינעם זעלבן צימער ווי 
די מַאמע, זָאלן זיי ָאבער נישט שלָאפן אין די עלטערן'ס 
מַאמע  די  ווען  ווי  סיי  דער  אַָ קאוטש  א  אויף  בעט, 
שלָאפט אויך, ווָאס די אומשטענדן קענען ַאלע צופירן 

צו פריצייטיגע טויטפעלער.

דָאס פלאץ וואו ַא קליין קינד שלָאפט דַארף זיין פריי 
ַאריינגערעכנט קישן'ס, צודעקן,  זַאכן,  פון ַאלע לויזע 
שפילצייג און היטן, וועלכע קענען זיין שעדליך פאר'ן 

קינד און קענען ח"ו דערשטיקן דָאס קינד.

אין די צייט ווָאס געווענליך לייגן די עלטערן ַארָאּפ 
געדענקען  צו  וויכטיג  שטַארק  איז  שלָאפן  קינדער  די 
איבערצוגעבן די אלע זַאכן פאר ַאנדערע מענטשן וועלכע 
אן  ווי  צייט-צו-צייט,  פון  אויפגאבע  די  איבער  נעמען 
דעי- און  בעיביסיטער  מיטגליד,  פַאמיליע  ַאנדערער 

קעיר צענטערן ַאז זיי זָאלן אויך הָאבן די אינפָארמַאציע 
און די נויטיגע אנווייזונגען און זיי אויספאלגן.

)המספיק גאזעט(
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מקום תורה אין שכונת 
ויואל משה

כדי צו קענען נָאכקומען דעם גרויסן צָאל לומדי 
תורה אין די געגענט, איז בַאשלָאסן געווָארן מרחיב 
צו זיין די גבולי הקדושה, און מען הָאט געעפענט 
די שערי ביהמ"ד פון ביהמ"ד "בית אלעזר" אויך 
מקום  סּפעציעלער  ַאלס  אינדערפרי,  יעדן  אויף 

תורה וואו מען הָאט די מעגליכקייט זיך קובע צו 
זיין עתים לתורה. ַאזוי הערט זיך דער קול תורה ביי 

ַאלע ווינקלען פון די נייע געגענט.

)קרית יואל זשורנאל(

אל תרגזו בדרך
לויפט  ראוד  דעעש  פון  לאקאציע  דער  ווי  אזוי 
אינגאנצן אויף סטעיט באשטימטע 'וועט לענד' האט מען 
ראוד  דעם  בויען  פון  פראצעדור  גאנצע  דעם  דורכאויס 
געדארפט דורכגיין פַארשידענע שטַאפלען און תנאים כדי 
נָאכצוקומען די פַארלַאנגען פון די סטעיט די.אי.סי. )דער 
דעפארטמענט וועלכע גיבט זיך אפ מיט ענווייראמענטאלע 
ווי ברייט  וויַאזוי צו בויען דעם ראוד,  איינגעלעגנהייטן( 
עס מעג זיין און פארשידענע טייערע איינריכטונגען, ווי 
צוועקן,  מענטַאלע  ענווייראַָ פאר  בריקל  ספעציעלער  א 
ריטעינינג ווָאלס און צוימען וכדו' צו פרעזערווירן די וועט-
לענד שטחים, ווי אויך פַארשידענע לעגַאלע און ּפַאּפיר-

ַארבעט מיט ַא רייע אינספעקציעס, ווָאס דָאס ַאלעס הָאט 
הוצאות  אומפַאראויסגעזעענע  פרישע  אין  ַאריינגעצויגן 
פאר דעם ַאזוי וויכטיגן קַאנעקטאר רָאוד. און אויך האבן 
די ַאלע זַאכן הָאט פַארשלעפט די ַארבייט, ַאזוי ַאז מיט 
דער מינדעסטער אפהאלטונג איז דער פראיעקט געווָארן 

ָאפגעשטופט פאר א לענגערע זמן.

דער ראוד האט אויך מתחילה געדארפט געבויעט ווערן 

מיט  און  ברייטער  פיל 
סיידוואלק  נויטיגע  די 
וואס  צוגעהערן  און 
און  שטערונגען  צוליב 
מסירות פון די געמיינע 
יונייטעד  די  פון  בונד 
קעי- די  מיט  מאנרא 

די  אלייענס,  דזשעי 
אנטי  און  אנטי-וואוקס 
עלעמענטן  יואל  קרית 
דערפון  טייל  א  וואס 
געווען  ליידער  זענען 
קרית  אומפארשעמטע 
תושבים  יואל'ער 
וועלכע  זעלבסט, 
דורך  געארבעט  האבן 

צו  די.אי.סי.  די  מיט  פראצעדורן  לעגאלע  פארשידענע 
געדארפט  מען  האט  ראוד,  פונעם  אויפבוי  די  שטערן 

טוישן די פלענער און בויען דעם יעצטיגע ראוד.

)הקריה(

שלושים 
שראו את 

החידוש
פון  שמחתינו  זמן  אינעם  אריינטרעטנדיג 
א  זיך  שפירט  הבעל"ט,  אדר  חודש  איצטיגן 
ספעציעלע שמחה אין די קָארידָארן פון "צדקת 
ווָאכן  לעצטע  די  במשך  ווָאס  נָאכדעם  העיר" 
הָאט מען געהַאט די זכי' צו הָאבן א פערזענליכע 
שותפות אין ַאריבער "דרייסיג" שידוכים ווָאס איז 
בשטומ"צ געשלָאסן געווָארן ברחבי עירינו, ווען 
ביי די אלע שידוכים איז "צדקת העיר" געווען 
די פַארמיטלער צוצושטעלן פאר די מחותנים, 
אבי החתן והכלה, א פַאסיגע דירה אין א שטילע 
ַאפרעכטן  געקענט  הָאט  מען  וואו  געגענט, 
דעם "בעשוי" ָאן דעם וואס ַאנדערע זָאלן וויסן 
דערפון, און ַאזוי איז מען צוגעגאנגען צום שידוך 
מיט א געווַאלדיגן רואיגקייט און מנוחת הנפש.

)דער שטאט(
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א ריינע הויז
איך רעד צו די גוי'טעס מיט אזא 
הכנעה אז מיין מאן איז זיי מקנא. 
איך צאל זיי לויט זייערע חשבונות 
ווייניגער,  פיל  ווייזן  מיינס  אפילו 
ווייל איך וויל זיי נישט פארלירן. איך 
נישט  זיך  זאלן  זיי  אז  זיכער  מאך 
איבערארבעטן, גיב זיי צו עסן אזוי 

אז זיי זאלן ווילן קומען צו מיר אין 
די מאלצייטן,  נאר פאר  שטוב 
זענען  זיי  אז  זיכער  מאך  און 
הער  איך  צופרידן.  אלעמאל 
לעבנסגעשיכטע  זייער  צו  צו 
איך  אפילו  סימפאטיע  מיט 
אות,  קיין  נישט  פארשטיי 
שאקל מיטן קאפ און שמייכל 
זיך  וואג  און  רעדן,  זיי  ווען 

נישט אויפצומערקן ווען זיי לאזן 
איבער אלעס שמוציג.

וואס זאל איך טון? איך 
און  פארלירן  נישט  זיי  וויל 

בלייבן אן הילף פאר פסח!

צו מיין וואונדער, ווערן זיי אלע 
צוריקפארן  דארפן  אדער  קראנק 
פון  יאר  יעדעס 
אנגעהויבן.  פורים 
איך  זוך  דאן 
צווייטע  א 

וועמען איך טראג אויף א גאלדענעם 
טראן, פון א וואך נאך פסח ביז דעם 

קומענדיגן ר"ח ניסן אדער פריער.

ארבעטן  נאכן  אייך?  איך  פרעג 
מיינע  באדינען  צו  שווער  אזוי 
א  געוואלט  איך  וואלט  דינסטן, 

דינסט אינדערהיים 24/7?

האבן  אמאל  אויך  מעג  איך 
זיך  איך  זאל  אפשר  ברעיק!  א 

פארדינגען צו רייניגן הייזער?

אזעלכע  נאך  דא  דען  זענען 
באלעבאסטעס ווי מיר?

)באלעבאסטע - דריי פינטלעך(

ש"ך שארפט 
דעם שכל

קינד,  יונג  א  געווען  איז  זצ"ל  מפלאנטש  הרה"ק  ווען 
זיין טאטע אמאל גענומען קיין צאנז צו הרה"ק  האט אים 
מצאנז זצ"ל, און דער צאנזער רב האט אים געפרעגט וואס 
ער לערנט דעמאלט, האט ער געענטפערט אז ער לערנט די 
סוגיא פון מצוה הבא בעבירה, האט ער אים געפרעגט וואס 
איז די טעם אז מצוה הבאה בעבירה איז פסול, האט ער אים 
געענטפערט א שיינע תשובה, און צאנזער רב האט שטארק 
דאס  געזאגט:  אים  האט  ער  און  דעם,  פון  געהאט  הנאה 
הייסט געלערנט, און ער האט אים צוגעלייגט אז ער זאל 
לערנען אסאך ש"ך אסאך ש"ך, ווייל לערנען ש"ך שארפט 

אויס די שכל.

)מבאר רבותינו(

אסור בהחלט
ליל שישי פרשת בא ביי א ספעציעלע 
 - דושינסקיא  ק"ק  לנשי  חיזוק  אסיפת 
צו  זכיה  די  געהאט  מען  האט  לאנדאן 
שליט"א  רבי'ן  פונעם  קודש  דברות  הערן 
רבי האט  ווי דער  הוק-אפ,  לייוו  א  דורך 
עניני  אלע  אויף  געווען  ומעודד  מעורר 

הטעכנאלאגיע.

בפרט אויף די ענין פון "שאפינג אנליין" 
האט דער רבי קלארגעשטעלט אז דאס איז 
איז  און  פרנסה"  "צורך  קיין  נישט  הייסט 
אסור בהחלט לפי פסק הגאון הקדוש בעל 

שבט הלוי זצוק"ל.

)השמיעינו את קולך(

אם חכם 
הוא...

"א עצה פון א קלוגער מענטש: קוק 
קלוגסטער  דער  ביזטו  אויב  אום;  דיך 
מענטש אין צימער, ביזטו אין א נישט 

גוטע סביבה"....

)היום יום(
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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

Isreal Zupnick 

Well maintained 9-room 
apt top floor, private 
entrance, with built-in 
sukkah additional 500 
sq. ft space in the 
basement plus property.

For
Sale

2 Hudson 

Beautiful 4 
Bedroom Colonial 
with inground pool 
in the town of 
Monroe.

Lemberg 

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

For
Sale

845.781.2410
Sales@HFArealty.com

The most trusted realty in קרית יואל והגלילות ext. 3
Moshe@hfarealty.com

משה יוסף פריעדמאן

Mordechai@hfarealty.com
Cell 845-238-0039

ext. 4מרדכי יואל אונגאר

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

Sold

Holland Rd Monroe - 
Brand new custom house
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!

For Sale
Prestwick Area 

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 bakertown 

• 4 room apt on Zenta 

• 4-room apt on Hays ct 

• 5 room apt in Buchanan 

• 4 room apt on Prag 

• 6 room apt on birich Moshe 

• 6 room apt in schinus 
veyoel moshe 

• 2 room Office on Ehal 
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תשובה:
די שאלה דארף זיין פונקט פארקערט, פארוואס טאקע שטיי איך נאך אויף יעדן טאג לעבעדיג, און איך 
אטעם געהעריג אן קיין מאשינען, איך זעה, איך הער, איך קען זיך אפילו רירן, גיין אויף די אייגענע פוס אא"וו? 
האב איך דען געטוהן מיין אויפגאבע אויף די וועלט, ווי אזוי זעהן אויס מיינע ברכות און מיין תפלות און מיין 
גאנצע אויפירונג פון קאפ ביז פוס, זענען דען מיינע מחשבות אינגאנצן ריין און ערליך, און וואס טוהט זיך בין 

אדם לחבירו, און מיט שלעכטע מדות, מאמין זיין בי"ג עקרים, אאז"וו די ליסטע איז זייער לאנג.

ווי לאנג א מענטש הארעוועט נישט יעדן טאג עטליכע שעה אויף מוסר ספרים מיינט ער אז אלעס קומט זיך 
אים. דו דארפסט דאנקען השי"ת און זאגן ס'איז גאר א גרויסע חסד אז איך האב נאך א בעט, א בענקל מיט א 
טיש, קליידונג, און אפילו עטליכע פון יעדע קליידונג זיך צו קענען טוישן, א דאך איבער'ן קאפ איך מוז נישט 
שלאפן אין די רעגן און די קעלט, איך האב אפילו א קישן און א דאכענע, געוואלדיג, ב"ה מ'האט מיר נאך נישט 
אפגעשפארט די לעקטער מיט וואסער, און דו ווייסט וואס נאך, איך האב אפילו א טעלעפאן... מודה אני לפניך 
איך קען דיר נישט גענוג דאנקען אז דו האסט מיר צוריק געגעבן מיין נשמה היינט אינדערפרי, און איך האב נאך 
א טאג אין מיין לעבן צו פארעכטן וואס איך האב קאליע געמאכט, און ליידן נאך אביסל אויף די וועלט צוליב 
מיינע זינד, מיין נשמה זאל ווערן אויסגעלייטערט פון איר טומאה, און ארויף קומען ריין אויף די אייביגע וועלט.

איי פארוואס מיין חבר דארף נישט ליידן און ער איז נישט בעסער פון מיר, דאס איז הימלישע חשבונות ס'איז 
נישט דיין געשעפט, אפשר לויט זיין מצב איז ער בייגעשטאנען גאר הארבע נסיונות וואס קיינער ווייסט נישט, 
און קען נישט וויסן, אפשר באקומט ער זיין עולם הבא אויף דער וועלט, אפשר האט ער עפעס א זכות פון זיינע 
עלטערן אדער פון פריערדיגן גילגול, אפשר פארלאנגט מען נישט פון אים אזוי סאך לויט זיין אויפציאונג אדער 

נאטור אד"ג, ס'קען זיין מיליאנען הימלישע חשבונות.

הגה"ק ר' שמעון יעראסלאווער זצ"ל האט געלעבט לאנג, כאטש ער האט אסאך געליטן, האט ער געזאגט 
אז פאר דעם האט ער זוכה געווען צו אריכות ימים ווייל ער האט קיינמאל נישט געפרעגט קשיות, איינער וואס 
פרעגט קשיות רופט מען אים ארויף אין הימל קום דא ארויף וועסטו זעהן ווי אלעס איז אויסגערעכנט און 

אלעס שטימט.

שאלה:
אפתח בכינור חידתי, אל מול מעלת כבוד הדומ"ץ שליט"א בבקשה 

שלא יצא מכשול מתחת ידי.

פאר  איז  טוהט  אייבערשטער  דער  וואס  אז  גלייבן  און  ווייסן  מיר 
אונזער טובה, צו מיר פארשטייען אדער נישט, גלייבן מיר אז מאתו לא 
תצא הרעה און אלע שוועריקייטן און נסיונות וואס מיר גייען אדורך איז 
מיט א ציל אונז צו אויסלייטערן און אונז אנגרייטן פאר א יום שכולו טוב.

זאכן  לעבן,  אין  זאכן  אונטער  קומט  עס  ווען  אבער  זיך  טוט  וואס 
וואס ברענגן צו אומאויסהאלטבארע נסיונות, אדער שוועריקייטן וואס 
שטערן פון קענען דינען דעם אייבערשטען אזוי ווי ביז דאן, וואס איז 
דאס? וואס מיינט דאס פאר אונז? און וואס וויל דער אייבערשטער מיט 

דעם פון אונז?

און דאס זעלבע ווען מען זעט ח"ו א נאנטע גייט נישט אויפ'ן ריכטיגן 
וועג, און מען טוט אלע סארט השתדלות אים צוריקצוברענגן על דרך 
המלך אבער אן ערפאלג, וואס איז די בליק וואס מיר קענען האבן אויף 
דעם, וואס וויל דער אייבערשטער פון אונז? און בכלל וויאזוי קען זיין אז 
דער אייבערשטער מאכט אזאנס אז זיינס א קינד זאל זיך אזוי אויפפירן.

איך האף אז מיינע שורות ווערן ריכטיג אויפגענומען, איך מיין נישט 
ח"ו לקנטר, עס איז נאר די מחשבות וואס מיטשענען מיר.

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

נסיונות ברוחניות

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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אלע וועלטליכע שוועריגקייטן קומט נישט צו אפילו צו איין 
שעה גיהנום, יעדעס מאל מ'ליידט עפעס דארף מען ארויס זאגן 
נאך  פון  פטור  לכל חטאתי,  ושא  ועמלי  עניי  ראה  מויל  מיטן 
אביסל גיהנם, גיב אכטונג נישט צו פארשאפן פרישע גיהנם, און 
אלע גוטס אויף די וועלט קומט נישט צו צי איין שעה עולם הבא 
וואס דו באקומסט יעדע מאל ווען דו ביסט מקבל דיינע יסורים 
באהבה, ביסט מצדיק את הדין, דו ביסט עוסק צו פארבעסערן 

דיין רוחניות.

נישט פארגעסן אז יעדער מענטש איז אראפ געקומען פאר 
אראפ  זענען  וואס  מענטשן  דא  ס'איז  אויפגאבע  אנדערע  א 
נישט  אונז  איז  וואס  סיבות  צוליב  רח"ל  ליידן  צו  געקומען 
ס'זאל  פארלייכטערן  זאל  השי"ת  בעטן  מ'דארף  באקאנט, 
וואס מ'דינט  ווערן גרינג, אבער דאס איז קלאר אז די עבודה 
פיל פאכיג חשוב'ער,  איז  גרינג  נאכנישט  ס'איז  לאנג  ווי  אים 
ווערן ליכטיג זאל מען  ווען ס'וועט  זיין אז  זיך מקבל  מ'דארף 
אז  ווייזן  מ'זאל טאקע  נאר  גוטע קבלות  נישט פארגעסן אלע 
דאס רחבות שלעפט אים נישט אראפ, מ'זאל דאס נישט דארפן 
נאכאמאל אוועק נעמען ח"ו, ביי פרעה שטייט וירא כי היתה 

הרוחה ויכבד את לבו.

א איד טאר זיך נישט פארלירן, מ'דארף געדענקן און חזר'ן אז 
אין מקרה בעולם כלל, גארנישט געשעהט נישט פון זיך אליין 
אדער צופעליג, ס'איז דא א בורא ומנהיג לכל העולמות, הוא 
וואס  זאך  איינציגסטע  די  המעשים,  לכל  ויעשה  עושה  עשה 
מיר קענען און דארפן טוהן איז תפלה ותחנונים, תורה ומעשים 
טובים, אמונה בטחון, און אלעס מיט שמחה כי בשמחה תצאו, 
און פון דעם אליינס דארף מען זיין בשמחה אז טראץ די אלע 
שוועריגקייטן ברוחניות ובגשמיות, האב איך היינט געדינט דעם 
באשעפער און איך בין נישט געווארן מיואש, השי"ת האט מיר 
מיר  ער  קען  אודאי  און  אנגיין  קענען  זאל  איך  חיזוק  געגעבן 
אונטער  מיר  ווארף  איך  ער,  וויל  אויב  נאכמער  פארגרינגערן 
זיין רצון צו יעדע צייט, אבער השי"ת וויל אז מ'זאל בעטן אויף 

דערלייכטערונג, פאר דעם בעט איך טאקע 'הראנו ה' חסדיך', 
חסדים  ותגמלנו  חשכי,  יגיה  אלקי  ה'  נרי  תאיר  ה'  אתה  כי 
'טובים' מיר זאל זוכה זיין אויך צו 'זעהן' דאס גוטס, אין צוגאב 

וואס מיר 'גלייבן' אז אלעס איז גוטס.

*

רח"ל  גליטשן  קינדער  די  וואס  דאס  פון  ליידן  אידן  אסאך 
אין די מאסן, דורך די שווערע נסיונות פון שלעכטע חברותא 
אד"ג, דארף מען וויסן אז ס'איז א ענין פון נשמות הנדחות – 
ליידן  און  פיין  די  פון  חלק  דער  אבער  ענינים,  פארבארגענע 
און  אנקומען,  ס'זאל  וועם  פאר  באשערט  אויך  איז  דערפון 
מ'טאר זיך נישט צוברענגען צו פארלירן דורכדעם דאס געזונט 
מיטן  אנגיין  און  זיין  דעת  מסיח  קענען  מ'מוז  לעבן,  דאס  און 
די  דעם  צוליב  צוברעכן  נישט  און  שמחה  מיט  ווייטער  לעבן 
גאנצע שטוב מיט זיך אליין, אין דוחין נפש מפני נפש, מ'זאל 
נאר קובע זיין א באזונדערע תפלה ביי שומע תפלה אז יענער 
זאל נתעורר ווערן בתשובה, און דאס איז עס )מ'דארף נישט לויפן 
צו נארישע אויפגעטראכטע סגולות וואס די סוחרים און פאפערס גזלנים 
פארשפרייטן, די גרעסטע סגולה איז אמת'דיגע תפלה און הטבת המעשים(, 

די איבעריגע טאג לעב ווי א מענטש און זיי גוט אויפגעלייגט.

ווי אזוי מאכט מען דאס, ווען דו וועסט  איי וועסטו פרעגן 
זיך חזר'ן א גאנצן טאג אז השי"ת וויל נישט דו זאלסט ווערן 
דאן  נישט  אים  פאלגסט  דו  אויב  און  דערפון,  צוטראסקעט 
האסט  דו  וועג,  פונ'ם  אויך  גליטשט  דו  זעלבע,  דאס  טוהסטו 
נישט קיין אמונה, איז וואס ערגבערסטו זיך אויף יענעם וואס 
גליטשט פון וועג ווען דו טוהסט דאס זעלבע, די אידן נאך דעם 
קריג )נישט יעדער האט אפילו געוואוסט ווי זיינע קינדער זענען און צו 
וואלט  געווען,  מחזק  נישט  זיך  וואלטן  זיי  ווען  אידן(  זענען  זיי 
היינט נישט געווען אלע זייערע דורות וואס זיי האבן נאכאמאל 
געווען  נישט געהעריג מחזק  זיך  וואס האבן  )די אלע  אויפגעשטעלט, 
אלע  זיין  מחזק  זאל  השי"ת  געגאנגען.(  פארפאלן  טאקע  זענען 

אידישע הערצער, אמן.

תשובה:
די גמרא זאגט )חולין פד, ס'ווערט אויך געברענגט אין רש"י דברים 
יב,כ רמב"ם דיעות ה,י( א מענטש זאל נאר עסן לויט וויפיל זיין 
ווייניגער כדי ס'זאל אים נאך  טאש ערלויבט אים, און אפילו 
בלייבן איבריג געלט, דער חיד"א )מראית העין חולין צא. ד"ה כמאן( 
זאגט אז דאס געלט וואס א מענטש באקומט איז א שפע מן 
השמים מוז מען דאס מחשיב זיין און שפארן נישט אויסגעבן 
אויף וואס מ'מוז נישט, אויך דער מהר"ל )חידושי אגדות חולין קה. 
ד"ה מאן( זאגט אז מיט דעם וואס ער גיבט נישט אויס איבריג 

השי"ת  אז  דאס  ברענגט 
זאל היטן זיין געלט, יעקב 
אבינו איז צוריק געגאנגען 
קריגלעך  ערדענע  צוליב 
שפארן  צדיקים  ווייל 
באלד  ווי  געלט,  זייער 
פארדינטע  ערליך  ס'איז 

געלט. 

הקדוש  של"ה  דער 
דרך  ד  אות  האותיות  )שער 
מענטש  א  אז  זאגט  ארץ( 
זיינע  זיין  מצמצם  דארף 
נישט  ס'זאל  הוצאות 
זיינע  שטייגן  איבער 

פארדינסטן.

וויכטיגע  א  ס'איז 
חינוך אין שטוב נישט זיך 
נישט  עסן,  מיט  ווארפן 
וויפיל  מער  אנגרייטן 
מ'דארף אז נאכדעם זאל דאס גיין לאיבוד, נאר אנגרייטן וויפיל 
נאך  אויב דארף מען  און  מ'וועט פארנוצן  אז  זיכער  מ'ווייסט 
אביסל קען מען נעמען נאך, דאס ווארפן זיך מיט עסן איז נישט 

מסוגל פאר פרנסה.

מ'דארף נישט קויפן מער ווי געזונטע מאכלים, וואס מ'מוז 
האבן צום דערנערונג, מאכלים וואס זענען נישט וויכטיג דארף 
מען נאר קויפן ווייניג, וויפיל מ'מוז )בעסער געזאגט וואס מ'רעדט 

זיך איין אז מ'מוז( און נאר וואס איז ביליג.

דער אייבערשטער זאל שענקן אלע אידן השפעות טובות.

שאלה:
צו ערשט וויל איך מיר באדאנקן פאר'ן חשוב'ן דיין שליט"א פאר'ן ענטפערן די 
אלע אינטרעסאנטע נושאים וואס ווערן אויסגעשמועסט אין דעם קאלום אין די 
לעצטע תקופה, און א עקסטערע דאנק פאר די רעדאקציע פון די "וואכנשריפט" 

פאר'ן מייחד זיין דעם קאלום פאר די וויכטיגע און לערנבארע נושאים.

זיך  הייבן  פרייזן  די  תקופה,  שווערע  א  אין  אצינד  מיר  לעבן  באקאנט  ווי 
דראסטיש - איבערהויפט די פרייזן פון עסנווארג הייבן זיך אן אויפהער, און 

מען זעהט נישט א ענדע צו די יעצטיגע אינפלאציע.

איז מיין שאלה, וואס איז די דעת תורה אין אזא צייט, ברויך איך שפארן אויף 
עסן, איבערקוקן יעדע קלייניקייט פאר מען קויפט, נאכזוכן ווי מען קען האבן 
א מאכל פאר עטוואס ביליגער אא"וו, אדער מען דארף נישט קוקן אויף פרייזן 
בכלל, נאר קויפן מיט א שפע וויפיל מען דארף האבן צום לעבן און זיך פארלאזן 

אז דער השי"ת וועט אריינשיקן השפעות צו דעקן די הוצאות.

שפארן אויף עסן

_____  24 שעה הוראה ליין: _____

845.783.0546 
______ לשכת בית הוראה: _____

6 גארפיעלד רד. #013

 ערב שבת קודש:

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

משעה 9:00 עד  10:10 בערב

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

משעה 7:00 עד  8:50 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

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

משעה 9:00 עד  10:00 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

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

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

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

משעה 5:15 עד  6:15 אחצ״ה

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

משעה 7:00 עד  7:30 בערב

הרה"ג רבי משה זאב שווארץ שליט"א
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו הק׳

משעה 12:00 עד  12:30 אחצ״ה

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

משעה 12:30 עד  2:00 אחצ״ה

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

משעה 7:30 עד  9:00 בערב

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

משעה 10:10 עד  10:45 בערב
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

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

משעה 2:00 עד  3:30 אחצ״ה

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

משעה 3:30 עד  5:15 אחצ״ה

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

משעה 6:15 עד  7:00 אחצ״ה

זמני בית הוראה 
יעשון

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר 

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

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.

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

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

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

משעה 12:00 עד  1:30 אחצ״ה
זמןשינוי 
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)שלוס פון פריער(

מלך ביופיו 
תחזינה עיניו
מוצאי שבת פרשת נצבים-וילך, די נאכט פון 
א' סליחות שנת תשכ"ט, איז דער רבי געקומען 
איז  רבי  דער  איידער  נאך  וויליאמסבורג.  קיין 
צום  צוגעפארן  ער  איז  הויז,  זיין  צו  געגאנגען 
נייעם ביהמ"ד, אין באגלייטונג פון די משמשים 
אריינגעקומען  איז  רבי  דער  און ראשי הקהילה. 
אין גרויסן ביהמ"ד וואס איז שוין געשטאנען על 
איז ארומגעגאנגען  און  גרייט צום באנוץ,  מכונו 
אין גאנצן ביהמ"ד, אונטן ביי די שטיבלעך, אויבן 

אין היכל הבית המדרש, און דערנאך אין ווייבער 
שול. יעדעס ווינקל איז דער רבי דורכגעגאנגען, 
זייענדיג זייער איבערגענומען זעענדיג דעם נייעם 

בנין בית מקדש מעט בנוי לתלפיות.

אויפ'ן  ארויפגעגאנגען  רבי  דער  איז  דערנאך 
אראפגעזעצט,  דארט  זיך  האט  ער  באלעמער. 
גאנצן  אויפ'ן  ארומגעקוקט  זיך  ווייטער  און 
רבי  דער  התרגשות.  געוואלדיגן  א  מיט  ביהמ"ד 
הָאט דערביי גאר ווארעם אנגעוואונטשן בצהלת 
הָאבן  וועלכע  עסקנים  די  פאר  המאירות  פניו 
ה'  בית  דעם  פון  אויפבוי  דָאס  ַארויסגעהָאלפן 

הגדול והקדוש. 

אויך  איז  זאך  זעלבע  די  ַאז  )מערקווערדיג 
פון  בנין  דעם  אפגעקויפט  מ'האט  ווען  געווען 

ווען  סט.  סענדז  אויף  ישיבה  סאטמארער  דער 
אין  ארומגעגאנגען  רבי  דער  איז  דעמאלט  אויך 
זעקס  אנטהאלטן  האט  וואס  בנין,  גרויסן  גאנצן 
יעדן  אין  ארומגעגאנגען  איז  רבי  דער  שטאקן. 
רבי'ן  פאר'ן  געזאגט  מ'האט  כאטש  און  שטאק, 
אז די אויבערשטע שטאקן וואס זענען געאייגנט 
צו  ענליך  זענען  שלאפן  צום  בחורים  די  פאר 
רבי  דער  האט  דאך  שטאקן,  אונטערשטע  די 
מ'האט  שטיבער.  שלאף  אלע  זען  געוואלט 
געעפנט אלע טירן פון די צימערן, און דער רבי 
האט זיך איבעראל אומגעקוקט, סיי אין די כיתות 

און סיי אין די דארמיטארי שטיבער.

מ'האט  ווען  פארגעקומען  אויך  איז  ענליכס 
אין  ישיבה  סאטמארער  די  פון  בנין  די  באנייט 
בני ברק, בשנת תשכ"ה ווען דער רבי זי"ע האט 

דאן  איז  רבי  דער  ישראל,  ארץ  אין  געוויילט 
ישיבה,  די  פון  בנין  גאנצן  דעם  ארומגעגאנגען 
מ'האט געעפנט אלע צימערן, סיי פון די כיתות 
און סיי פון די דארמיטארי שטיבער, און דער רבי 

האט זיך איבעראל אומגעקוקט. ויהי לפלא.(

די ָאנהויב תש"ל יָארן 
אין בית המדרש 
הגדול 
הָאט  תש"ל  שנת  תשרי  חודש  גַאנצן  דעם 
ווי  ַאזוי  המדרש.  בית  נייעם  אין  געדַאוונט  מען 

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

טו בית המדרש הגדול וומסב"ג  חלק ג
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בעזהשי"תבעזהשי"ת

על ראש שמחתינו על ראש שמחתינונעלה את ירושלים  נעלה את ירושלים 

וקול שמחה וקול שמחהקול ששון  קול ששון 
וקול כלה וקול כלהקול חתן  קול חתן 

ברגשי שמחה וחדוה נודה לה׳ על כל הטוב והחסד שגמלנוברגשי שמחה וחדוה נודה לה׳ על כל הטוב והחסד שגמלנו
לנו ה׳  ויוסיף  יתן  כה  הגיענו,  בנינו  כלולת  שמחת  לנוואל  ה׳  ויוסיף  יתן  כה  הגיענו,  בנינו  כלולת  שמחת  ואל 

ומתכבדים אנו בזה להזמין את מע"כ קרובינו וידידינוומתכבדים אנו בזה להזמין את מע"כ קרובינו וידידינו
להשתתף בשמחת בנינו היקרים שיחיו  ה"הלהשתתף בשמחת בנינו היקרים שיחיו  ה"ה

תוי"ש
תוי"שהבחור החתן המופלג ב
הבחור החתן המופלג ב

כמרכמר משה  משה נ"ינ"י

המהוללה המהוללההכלה הבתולה הכלה הבתולה

מרתמרת אלטא פיגא  אלטא פיגא תחי'תחי'

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחתשתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
ג' לסדר "ושכנתי בתוך בני ישראל" )תצוה( ג' לסדר "ושכנתי בתוך בני ישראל" )תצוה(ביום  ביום 

אור ליום ח' אדר שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"טאור ליום ח' אדר שנת תשפ"ג לפ"ק הבעל"ט
))Feb. 28 ולמספרם )ולמספרם(

קבלת פנים בשעה קבלת פנים בשעה 6:006:00                          והחופה בשעה                           והחופה בשעה 7:007:00

באולם עטרת מאיר צביבאולם עטרת מאיר צבי
38 Bnei Yoel Drive, Highland Mills, New York

ואי"ה ביום שמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב בל"נואי"ה ביום שמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב בל"נ
ידידכם המחכים לקראת בואכם לשלוםידידכם המחכים לקראת בואכם לשלום

הורי החתןהורי החתן

וב"ב וב"באלי׳ ענגלענדער  אלי׳ ענגלענדער 
יצ"ו יצ"וברוקלין  ברוקלין 

הורי הכלההורי הכלה

חנני׳ יו"ט ליפא הכהן דייטש וב"בחנני׳ יו"ט ליפא הכהן דייטש וב"ב
יצ"ו יואל  יצ"וקרית  יואל  קרית 

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושליםעוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

עב"געב"ג

ע
שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה

בשבת קודש פרשת תצוה - זכור
באולם גארפילד מענאר
4 Garfield Road

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 בעזהשי׳׳ת למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום ג׳ לסדר ׳׳ושכנתי בתוך בני ישראל׳׳ (תצוה)

אור ליום ח׳ אדר תשפ׳׳ג לפ׳׳ק הבעל׳׳ט

FEB. 28 למספרם

קבלת פנים בשעה 5:45        והחופה בשעה 6:45 

באולם עטרת מייזעלס

הורי הכלה הורי החתן

ישראל נחמן שימאנאוויטש וב׳׳ב זלמן לייב קאהן וב׳׳ב

3 YD GOLDBERGER DRIVE, MONROE, NY

ואי׳׳ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

בעזרת השם יתברך

על ראש שמחתינו נעלה את ירושלים 

וקול שמחה קול ששון        

וקול כלה קול חתן        

 ירושלים
חוצות

עוד ישמע בערי יהודה וב

עב׳׳ג

מרת חוה לטיפה תחי׳ כמר אברהם נ׳׳י 

ג בתוי׳׳ש
הכלה הבתולה המהוללההבחור החתן המופל

ק

שבת שבע ברכות תתקיים אי׳׳ה

בשבת קודש פרשת תצוה

FILLMORE GARDENS באולם

11 FILLMORE COURT

העלי׳ לתורה תתקיים אי׳׳ה

בשבת קודש פרשת תרומה

בביהמ׳׳ד התאחדות אברכים בניני זופניק

193 KEAP STREET

תפלת שחרית בשעה 9:30

קידושא רבא אחר התפלה

גם לנשים

אבותם בנים
ותפארת בנים בני זקנים עטרת

בעזרת השם יתברך

גם אנו מצטרפים בזה להזמין את קרובינו וידידינו
לקחת חבל בשמחת כלולת נכדינו היקרים שיחיו

מרדכי יצחק שימאנאוויטש וב׳׳ב מענדל ווייס וב׳׳ב

טשארנא קאהן
אשת הרה׳׳׳ח ר׳ מתתי׳ ז׳׳ל

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תצוה - זכור

באולם פילמאר גארדענס
11 Fillmore Court

בעזרת השם יתברך

נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

קול ששון   וקול שמחה   קול חתן   וקול כלה

בשבח והודאה להשי׳׳ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

מתכבדים אנו להזמין את כבודכם לבוא ולהשתתף

בשמחת כלולת בנינו היקרים שיחיו

שתתקיים אי׳׳ה למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

ביום א׳ לסדר ׳׳ושכנתי בתוך בני ישראל׳׳ (תצוה)

אור ליום ו׳ אדר שנת תשפ׳׳ג לפ׳׳ק הבעל׳׳ט

FEB 26 ולמספרם

קבלת פנים בשעה 6:00      והחופה בשעה 6:45

בעטרת מאיר צבי

הורי הכלה הורי החתן

ברוך מנחם ירחמיאל הלוי פאללאק
וב׳׳ב

בן הרה׳׳ח ר׳ ישראל אברהם ז׳׳ל

שרגא אבא ברייער
וב׳׳ב

בן הרה׳׳ח ר׳ שמואל אברהם ז׳׳ל

ואי׳׳ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

ב

411 COUNTY RT 105, HIGHLAND MILLS, NY, 10950

הבחור החתן המופלג בתוי׳׳ש

עב׳׳ג הכלה הבתולה המהוללה

תחי׳ אלטא קריינטשא מרת

ני׳׳ו  שמעון מרדכי כמר

שבת שבע ברכות תתקיים אי׳׳ה

בשבת קודש פרשת תצוה

11 SATMER DRIVE בבית

העלי׳ לתורה תתקיים אי׳׳ה

בשבת קודש פרשת תרומה

בביהמ׳׳ד קול יהודה ד׳פריימאן

284 KEAP STREET

תפילת שחרית בשעה 9:30

קידושא רבא אחר התפלה

קידוש לנשים ברויעל מענאר

274 KEAP STREET

בעזרת השם יתברך

עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

גם אנו מצטרפים בזה להזמין את קרובינו וידידינו
לקחת חבל בשמחת כלולת נכדינו היקרים שיחיו

ריזל האנדלערצבי ווייס וב׳׳ב
אשת הרה׳׳ח מנחם ירחמיאל ז׳׳ל

 קרית יואל יצ׳׳ו

ישעי׳ בראנד וב׳׳ב 
חתן הרה׳׳ח ר׳ משה האנדלער ז׳׳ל

שבת שבע ברכות תתקיים אי"הברוקלין יצ׳׳ו
בשבת קודש פרשת תצוה - זכור

בבית
11 Satmer Drive

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תרומה
בביהמ"ד זכרון יושע צבי

27 סאטמאר דר.
קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת תצוה - זכור

באולם שע"י ביהמ"ד אהל מרדכי טאהש
34 סאטמאר דר.
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חכם עדיף מנביא: 
ערהאלטן אן 

איינטריט-וויזע 
נאכ'ן חתונה מאכן 

אלע קינדער
גליק  עזריאל  ר'  הרה"ח  דערציילט  האט  עס 
ז"ל משב"ק אז ווען דער רבי איז געווען אין ארץ 
געפארן  רבי  דער  איז  יאר תשכ"ה,  אין  ישראל 
אויף שבת פרשת פנחס קיין בני ברק, וואו דער 
רבי האט געוויילט ביז דעם קומענדיגן דינסטאג 
פ' מטות-מסעי, ווען דער רבי איז געפארן צו די 

מקומות הקדושים אין גליל.

זיך  האט  רבי  דער  איידער  צופרי  יענעם 
געגרייט צו פארלאזן דעם שטאט בני ברק אויפ'ן 
רבי  דער  האט  הקדושים,  מקומות  די  צו  וועג 
קומענדיגע  די  אין  אז  עזריאל  ר'  פאר  געבעטן 
קיינעם  ער  זאל  ארויספארן,  ביז'ן  צייט,  שטיק 
אין  אריין  דאן  איז  רבי  דער  אריינלאזן.  נישט 
פון  טיר  די  פארשפארט  האט  און  צימער  זיין 

אינעווייניג.

עס גייען דורך עטליכע מינוט און עס קומט 
צו גיין א זקן א תלמיד חכם ונשוא פנים, הרב 
דומ"ץ  מלפנים  ז"ל,  האפמאן  מרדכי  ר'  הגאון 

אויפאלוי, וועלכער איז געווען א תלמיד מובהק 
פון הייליגן קדושת יו"ט זי"ע.

בא'טעמ'ט  נישט  זייער  איז  עזריאל  ר'  פאר 
געווען אפצוזאגן אזא אדם חשוב, און ער האט 
האט  רבי  דער  אז  אים פארענטפערט  פאר  זיך 
האט  ער  און  אינעווייניג,  פון  פארשפארט  זיך 

נישט יעצט קיין צוטריט אריין.

ר' מרדכי האט זיך אבער שטארק איינגעבעטן, 
פענסטער  צום  צוגעגאנגען  איז  עזריאל  ר'  און 
מרדכי  ר'  אז  אריינגעשריגן  און  צימער  פונעם 
האפמאן ווארט אריינצוגיין. ווען דער רבי האט 
דאס געהערט האט ער זיך אנגערופן: "ר' מרדכי 
אריינקומען!"  שוין  ער  זאל  דא?  איז  האפמאן 
ר'  נאר  ווי  און  די טיר,  דער רבי האט געעפנט 
מרדכי האט איבערגעטראטן דעם שוועל, האט 
ברכת  א  געמאכט  התרגשות  גרויס  מיט  ער 
"שהחיינו" בשם ומלכות, אז ער האט א זכיה צו 

זען דעם רבי'ן. 

דער רבי האט זיך אויסטערליש געפריידט צו 
ר' מרדכי'ן. דער רבי האט זיך אנטשולדיגט אז 
ער האט מתחילה פארשפארט דעם צימער ווייל 
ער איילט זיך צו פארן צו די מקומות הקדושים, 
אבער פאר אזא איד ווי ר' מרדכי, א תלמיד חביב 
רבי  דער  זמניה'.  יומא  'כל  איז  ז"ל,  טאטן  פון 

האט געשמועסט מיט אים א לענגערע צייט.

געזאגט:  רבי  דער  אים  האט  הדברים  בתוך 
"ר' מרדכי! איך געדענק נאך אייער טעלעגראם 
צום טאטן זכרונו לברכה". דער רבי האט דערביי 

האט  מרדכי  ר'  וואס  געשיכטע  די  דערמאנט 
ומעשה  טוב,  יום  קדושת  הייליגן  ביים  געהאט 

שהיה כך היה:

בחור,  חשוב'ער  א  גאר  זייענדיג  מרדכי  ר' 
אינעם  תלמידים  אויסגעצייכנסטע  די  פון 
סיגוט'ער ישיבה, האט אים אויסדערוועלט פאר 
יצחק  רבי  הגה"צ  רב  האדהאזער  דער  חתן  א 
ראזענבערג זצ"ל, וועלכער האט אים געשאנקען 
מרדכי  ר'  האט  חתונה  זיין  נאך  נדן.  גרויסן  א 
געקלערט צו אינוועסטירן דאס געלט פונעם נדן 
אין א געוויסע ביזנעס. האט ער אריבערגעשיקט 
יו"ט,  קדושת  דער  רבי'ן  זיין  צו  טעלעגראם  א 
דעת  חוות  זיין  אן  אים  פרעגט  ער  וועלכן  אין 

דערוועגן.

צוריק  אים  האט  טוב  יום  קדושת  דער 
געענטפערט מיט א טעלעגראם אין קורצן: "לא 

נביא אנכי ולא בן נביא אנכי".

א קורצע צייט דערנאך, איז ר' מרדכי געקומען 
איז  ער  ווען  יו"ט.  א  אויף  סיגוט  קיין  פארן  צו 
אריין צום קדושת יו"ט, האט דער קדושת יו"ט 
זיך באצויגן אויף זיין בקשה אינעם טעלעגראם, 
ביי  געלערנט  האסטו  דאס  “מרדכי,  פרעגנדיג: 
אזא  אויף  ענטפערן  דען  איך  קען  צי  מיר?! 
זיך עפעס  דריי  אין א טעלעגראם? איך  שאלה 
אין הימל אז איך זאל דיר קענען ענטפערן פון 

איין מינוט אויף דער אנדערע וואס צו טאן?!"

דער קדושת יום טוב האט פארגעזעצט: "דו 
ווייסט דאך וואס אונזער דרך איז ווען אידן קומען 

אהער מיט פארשידענע שאלות. מ'שמועסט זיך 
דורך, מ'איז שוקל די אלע צדדים, דאן בעט איך 
דעם אייבערשטן ער זאל מיר חונן דעת זיין וואס 
צו ענטפערן פאר אידישע קינדער, און וואס דער 
אייבערשטער איז מיר חונן דעת דאס ענטפער 
איך זיי. אבער ענטפערן פונדערווייטנס יא אדער 

ניין, צי דען בין איך עפעס א נביא?"

ביז אהער האט דער רבי דעמאלט דערציילט 
געענדיגט  האט  רבי  דער  ווען  מרדכי.  ר'  פאר 
"די מעשה האט  ר' מרדכי אנגערופן:  זיך  האט 
צו  אנגעהויבן  האט  ער  און  פארזעצונג!"  א 

דערציילן דעם אויספיר פון די מעשה:

נישט  דעמאלט  איך  האב  פארשטענדליך  ווי 
ביזנעס,  יענעם  אין  געלט  דאס  אינוועסטירט 
וויבאלד איך האב נישט באקומען קיין בפירוש'ע 
יום  קדושת  דער  רבי'ן,  מיין  פון  באשטעטיגונג 
זיך  איך  האב  דערנאך  צייט  קורצע  א  טוב. 
אריינגעלייגט  וואלט  איך  ווען  אז  איבערצייגט, 
דאס געלט אין יענעם ביזנעס, וואלט איך אלעס 

פארלוירן.

זיך מיר  זייט האט  אבער פון דער אנדערער 
נישט געמאכט קיין אנדערע גוט געשעפט, אזוי 
אז מיט דער צייט האב איך זיך אנגעהויבן זייער 
צו מוטשען מיט פרנסה. די זאך האט אנגעהאלטן 
יארן  ביז איינמאל, מיט  אזוי א לענגערע צייט, 
שפעטער, האט איינער פון די חברי הנהלת כולל 
"שומרי החומות" מיר פארגעשלאגן אז אויב איך 
בין וויליג זיך צו באזעצן אין ארץ ישראל, וועלן 

ת

על +אבו בנים

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

א בינטל מיט סיפורי קודש דערציילט דורך

מרן רבינו הקדוש זצוקללה"ה

חלק ב'
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אין אלע מאכלים פון זיין הויז, און ממילא קען 
מען דערמיט משפיע זיין א רפואה פאר א חולה 
מחלה  והסירותי  דעם  מקויים  ווערט  עס  און 

מקרבך.

די סגולה האט טאקע געווירקט און דער חולה 
געווארן. עד כאן  געזונט  צייט  ביז א קורצע  איז 
מאל  עטליכע  מיר  האט  רבי  דער  וואס  המעשה 

דערציילט.

מיר  האט  רבי  דער  ווען  געלעגנהייט,  א  )אין 
באטאנט,  רבי  דער  האט  מעשה,  די  דערציילט 
אז  איז,  די מעשה  פון  חידוש  גרעסטער  דער  אז 
טראצדעם וואס זיין טאטע דער הייליגער קדושת 

דארעא,  כעפרא  זיך  ביי  געווען  איז  זי"ע  יו"ט 
באהאלטן  שטענדיג  ער  פלעגט  ענוותנותו  ברוב 
פשטות,  פון  שלייער  א  אונטער  מדריגות  זיינע 
פונדעסטוועגן ווען עס איז געקומען צו ראטעווען 
זיינע שיריים  א איד האט ער אליין געגעבן פון 
פאר  סגולה  א  איז  דאס  אז  געזאגט  אליינס  און 

א רפואה.

דער רבי דערמאנט דאס אויך בספרו הק' דברי 
ער  וואס  נאכדעם  ת'(,  עמוד  מצורע  )פרשת  יואל 
ברענגט אראפ די ווערטער פונעם אוהב ישראל, 
זלה"ה  מארי  אבא  אצל  ראיתי  "וכן  שם:  וזל"ק 
שפעם אחד נתן לאיש אחד דבר מאכל לרפואה 

ואמר לו את דברי האוהב ישראל הנ"ל"(.

ווי איך האב דערמאנט די מעשה פאר'ן  אזוי 
וואונדער:  מיט  רעאגירט  רבי  דער  האט  רבי'ן, 
זיין צום טאטן?!" האב איך  “ווילסט מיר מדמה 
אויך  האט  יו"ט  קדושת  דער  אז  געענטפערט 
ער  האט  דאך  און  נישט  קען  ער  אז  געהאלטן 
געשיקט. האט דער רבי געזאגט: "אז דו ווילסט, 

נעם אליין..."

'שיריים'  אביסל  גענומען  גלייך  האב  איך 
אראפגעפארן  בין  און  מאכלים,  רבי'נס  פונעם 
דערמיט צו ר' יואל אין שפיטאל. אריינקומענדיג 
דערשראקן  שטארק  איך  בין  צימער  אינעם 
געווארן צו זען דעם מצב. איך האב עטליכע מאל 
פרובירט צו שרייען: “ר' יואל! ר' יואל!" אבער 
אין קול ואין עונה און ער האט נישט רעאגירט. 
געעפנט  אים  און  אים  צו  צוגעגאנגען  בין  איך 
די  צוביסלעכווייז  אריינגעלייגט  און  מויל  דאס 
ביסל שיריים פון רבי'ן, ווען מיטאמאל האט זיך 
מיר געדאכט אז ער הייבט אן צו שאקלען עפעס 

מיט זיין מויל. 

אריינגעקומען  זענען  דאקטוירים  די  ווי 
זען  צו  געווארן  ערשטוינט  שטארק  זיי  זענען 
גרויס  מיט  און  מויל,  זיין  מיט  שאקלט  ער  ווי 
אף  "סיינס  געשריגן:  זיי  האבן  איבערראשונג 
לייף" ]עס איז נאך דא לעבנס צייכנס[. ר' יואל'ס 
א  ביז  פארבעסערן.  אנגעהויבן  זיך  האט  מצב 
קורצע צייט איז ער פולקאם געזונט געווארן און 

האט נאך געלעבט גאנצע צוועלף יאר.

די פטירה פונעם 
הייליגן קדושת 

יו"ט זי"ע
געלעגנהייטן  פילע  אין  האט  רבי  דער 
הייליגן  זיין  פון  פטירה  דער  איבער  דערציילט 
פאטער, דער קדושת יו"ט זי"ע, און איבער זיין 
קורצער  א  מיט  איז פארגעקומען  וואס  חתונה, 
יו"ט  קדושת  פונעם  הסתלקות  איידער'ן  צייט 

זי"ע. 

אב"ד  זצ"ל  פאללאק  יו"ט  שלמה  רבי  הגה"צ 
ער  וואס  שמועס  א  פון  פארצייכנט  לאנסבערג 
רבי  דער  דערוועגן.  רבי'ן  פון  געהערט  האט 
האט דערציילט, אז עטליכע טעג איידער עס איז 
אריינגעגאנגען  ער  איז  חתונה  זיין  פארגעקומען 
צו זיין פאטער און האט אים געזאגט אז ער האט 
נאכנישט קיין רבינו תם תפילין, האט אים דער 
קדושת יו"ט געענטפערט: "איך בין דאך קראנק, 
דו  לייגן רש"י'ס תפילין.  צו  גענוג  איז  פאר מיר 
קענסט נעמען מיינע רבינו תם תפילין". דאן האט 
לאפאשער צום  אנגערופן  זיך  יו"ט  קדושת  דער 

להולדת הבנים
ר' יחיאל בלום נ"י

ר' יוסף אשר גאטליעב נ"י
ר' יואל )ברמ"ח( גאלדשטיין נ"י

ר' משה גרובער נ"י
ר' ישעי' גרינפעלד נ"י

ר' מרדכי אהרן מעזעי נ"י
ר' ישראל נתן מערץ נ"י

ר' יוסף זושא לייב ענגלענדער נ"י
ר' קלמן אליעזר )ברא"י( עקשטיין נ"י

ר' יואל )בר"וו( פארקאש נ"י
ר' יעקב נחום פלאהר נ"י

ר' יואל ישראל מאיר שפילמאן נ"י

להולדת הבנות
ר' העניך משה אינדיג נ"י

ר' דוד מאיר אפעל נ"י
ר' יושע הערש גראסבערג נ"י

ר' יחזקאל שרגא )בר"ב( הירש נ"י
ר' שלמה יעקב הערמאן נ"י

ר' יואל )ברש"י( הערשקאוויטש נ"י
ר' יואל )ברי"ל( לאוב נ"י

ר' אברהם וואלף לויפער נ"י
ר' יואל ראובן עסטרייכער נ"י

ר' יושע פאגעל נ"י
ר' חיים פעלדמאן נ"י

ר' אלימלך )ברז"ל( פריעדמאן נ"י
ר' אברהם מתתי' קאהן נ"י

ר' משה ארי' )בר"ד( קאהן נ"י
ר' שלמה )ברא"ש( קליין נ"י

ר' אלימלך )ברא"ל( שווארטץ נ"י
ר' אליעזר שלמה שטערנפעלד נ"י

ר' זאב שערצער נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' מנחם מנלי בראך נ"י

ר' יואל )ברד"ל( האלפערט נ"י
ר' יואל )בר"י( טייטלבוים נ"י

ר' יעקב )בהרי"ע( מארקאוויטש נ"י
ר' נתנאל פריעדמאן נ"י

לנישואי צאצאיהם
ר' שלמה לייב גליק נ"י
ר' יואל זאב שעהר נ"י

ר' יואל )בר"ה( מיטטעלמאן נ"י
ר' אפרים לעפקאוויטש נ"י

ר' ליפא ווייס נ"י
ר' יואל לוי ניימאן נ"י

ר' משולם זושא טירנויער נ"י

הרה"ג שלום משה ליפשיץ שליט"א

ר' אהרן שפיטצער נ"י

ר' יעקב אליעזר גראד נ"י

ר' מתתי' אירגאס נ"י

ר' משה חיים ראזענפעלד נ"י

ר' יואל אלי' שווארטץ נ"י

ר' יואל ברייער נ"י

ר' זלמן גליק נ"י

ר' מענדל שלמה ראזענפעלד נ"י

ר' אליעזר הערש הערשקאוויטש נ"י

ר' חיים עלענבויגן נ"י

ר' חיים עזריאל פריעד נ"י

ר' אברהם הערש זאלדאן נ"י

ר' פנחס יחזקאל ברייער נ"י

ר' יואל לענעראוויטש נ"י

ר' מענדל טארים נ"י

ר' חיים יוסף שטערן נ"י

ר' נפתלי הערש וויינשטאק נ"י

ר' נתן בנימין קרויס שליט"א

הרה"ג יואל גוטמאן שליט"א

ר' יואל )ברמ"ז( פרידריך נ"י

ר' דוד חיים מאשקאוויטש נ"י

ר' יואל דוד שווארטץ נ"י

ר' דוד מרדכי אונגאר נ"י

ר' יוסף חיים קרויס נ"י

לנישואיהם
ר' נחום מרדכי גליק נ"י

ר' חיים שטיין נ"י
ר' טובי' גדלי' לעפקאוויטש נ"י
ר' חיים יוסף מארקאוויטש נ"י

ר' שלמה האלצער נ"י
ר' יצחק ליפשיץ נ"י

ר' שמואל שפיטצער נ"י
ר' יואל מיכאל גראד נ"י

ר' שמואל צבי ראזענפעלד נ"י
ר' יודא ארי' ברייער נ"י

ר' אברהם חיים ראזענפעלד נ"י
ר' ישראל הערשקאוויטש נ"י

ר' אשר זעליג עלענבויגן נ"י
ר' ליפא פריעד נ"י

ר' יוסף מאיר רייכמאן נ"י
ר' שלום פרידריך נ"י

ר' אלי' יוסף לענעראוויטש נ"י
ר' שמואל שטערן נ"י

ר' משולם פייש קרויס נ"י
ר' אשר לעמיל גוטמאן נ"י

ר' משה צבי פרידריך נ"י
ר' שמעי' מאשקאוויטש נ"י

ר' נפתלי דוד ווייסמאן נ"י
ר' זלמן לייב איצקאוויטש נ"י

ר' אשר ענזיל קרויס נ"י

ר' משה ברוך כ"ץ נ"י, קרית יואל יעקב דוד נ"י ר' עמרם נתן פעלבערבוים נ"י, קרית יואל

ר' חיים שלמה פישער נ"י, קרית יואל חיים אלי' נ"י ר' משה אברהם שעהנברון נ"י, קרית יואל

ר' יעקב גראס נ"י, וויליאמסבורג הערשל נ"י ר' יואל )בהרמ"ג( שפיטצער נ"י, קרית יואל

ר' יואל )בר"א( פייערשטיין נ"י, קרית יואל מרדכי יודא נ"י ר' אברהם שמואל אראן נ"י, וויליאמסבורג

ר' יוסף דוד ענגעל נ"י, קרית יואל יצחק אייזיק נ"י ר' יואל אראן נ"י, וויליאמסבורג

ר' אליעזר זוסיא קעפעטש נ"י, מאנסי יעקב יואל נ"י ר' דוד ווייס נ"י, קרית יואל

ר' ליפא )בהרי"י( ראזענפעלד נ"י, קרית יואל אברהם נ"י ר' דוד ווייס נ"י, מאנסי

הר"ר יואל אהרן דרעזדנער שליט"א, קרית יואל שמשון נ"י ר' ברוך יודא ווערצבערגער נ"י, מאנסי

ר' מענדל לייב גאנדל נ"י, וויליאמסבורג משה מנחם נ"י ר' שמואל נתנאל יאזשעף נ"י, קרית יואל

ר' לייבוש שווארטץ נ"י, קרית יואל חיים שרגא צבי נ"י ר' יחיאל שלמה לעבאוויטש נ"י, וויליאמסבורג

הרה"ג מאיר צוויבל שליט"א, וויליאמסבורג משה מרדכי ארי' נ"י הר"ר שלמה נטע מארקאוויטש שליט"א, קרית יואל

ר' יעקב ישראל קליין נ"י, וויליאמסבורג יודא נ"י ר' יואל )בר"ה( סאנדעל נ"י, קרית יואל

ר' יואל יצחק ראטה נ"י, קרית יואל יעקב יוסף נ"י ר' אליעזר זוסיא פליישמאן נ"י, וויליאמסבורג

ר' יחזקאל יואל וואלקאוויטש נ"י, קרית יואל יואל שמואל נ"י ר' חיים פרץ ראזענבוים נ"י, קרית יואל

לאירוסי צאצאיהם
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 פאר מער אינפארמאציע קען מען זיך פארבינדן מיט זמן טעקנאלעדזשי: 855.381.0977
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Pick up address:

6470 McClellan Street 
Hollywood, FL 33024

(954) 505-0693

heimishfl.com

Take out @Desert Jewish Center
250 E Palm Canyon Dr. Palm Springs, CA 92264   (760) 325-0774

1058 North Miami 
Beach Blvd. 
North Miami Beach, 
FL 33162

(786) 536-2451

food@ropogos.comMiamishabbosfood@gmail.com

Breakfast, Brunch, Shabbos Food

5978 SW 40th Ave 
Fort Lauderdale, FL 33314

(772) 362-7323

orders@breadsandco.com

Bakery, 
Dips, herring, 
Kugals,
Sandwiches 

Bakery goods 
all week:

451 W 41st St, 
Miami Beach, 
FL 33140

 פ><לארידע
    געשעפטן

וקנדא שע"י התאחדות הרבנים דארה"ב 
מערכת הכשרות

Pick up address:

990 NE 171st Street 
Miami, FL 33162

(305) 564-5150

info@kleinskoshercatering.com

Delivery 
in north 
Miami free

Shabbos Food, 
welcome 
package, 
Weekday 
Dinner,

Pick up address:

641 NE 177th Street 
Miami, FL 33162

(347) 405-2499

by orders 
only

by orders 
only

by orders 
only

Palm springs

אונטערן השג+חה פונעם מערכת +הכשרות

From 

After 

חנוכה
 till 

Before 

פורים
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מקוה החדש, ביהמ"ד 'בית יקותיאל' דקיט"ל - שכונת ויואל משה, קרית יואל

מקוה האנטוכער אנגעגרייט פאר די הונדערטער באי ביהמ"ד תושבי השכונה 
פארלאפענעם שב"ק פרשת משפטים 

פילע שאוערס אינעם פראכטפולן מקוה 

חדר המקוה ווערט אויסשטאפירט מיט בענק צו זיין גרייט אויף שב"ק משפטים הבעל"ט

מקוה איד שטיבל ווערט איינגערישט מיט אלע סארט וויינען לכבוד שבת ולכבוד פורים המשמש ובא
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מקוה החדש, ביהמ"ד 'בית יקותיאל' דקיט"ל - שכונת ויואל משה, קרית יואל

הכשרת המקוה - בראשות הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א

הרה"ג רבי משה זאב שווארץ שליט"א מו"ץ בבית הוראה, הרה"ג רבי יקותיאל הערש יאקאבאוויטש שליט"א, בראשות הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א 
ביים מעמד הכשרת המקוה איינצושטעלן מי גשמים. ווערט געזען מזכיר הקהלה הר"ר יושע אליעזר שטויבער הי"ו

מה מקוה מטהר: גרויסער בור הטבילה לקדש ולטהר
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ביהמ"ד החדש סאטמאר בארא פארק 58'טע סטריט

נייע היכל ביהמ"ד ווערט פארענדיגט מיט שיטראק און מאלדינגס 

ביהמ"ד החדש דקיט"ל - דועלק 

נייע סאטמארער ביהמ"ד אין שטאט ווערט איבערגעצויגן און הערליך פארענדיגט לתפארת ולנוי
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ביהמ"ד החדש דקיט"ל - מעריוואלד

רבו בני המלאכה: ארבעט פראגרעסירט פאראויס אויף יעדן אספעקט מיט פילע סובס אויפן שטח מבית ומבחוץ

כלילת מגדלים נאים: שטח הענקי אין צענטער פון שטאט פיבערט מיט בוי אקטיוויטעטן אויפן נייעם סאטמארן ביהמ"ד דקיט"ל

שטאק וואס וועט ווירבלען מיט מנינים שחרית מנחה מעריב. מערקט סטודס אויפן פלאר שוין אינסטאלירט אויפצושטעלן די ווענט פאר די פילע רחבות'דיגע חדרי תפלה
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ביהמ"ד החדש 'שערי חיים' שכונת קאנטרי האללאו, קרית יואל

ביהמ"ד פראכטפוהל אנגעגרייט פאר מעמד קביעת מזוזה לרגל גמר בניית ביהמ"ד החדש. 
הערליכער מעמד נתנדב דורך הרבני הנגיד ר' שלמה זלמן פרידמאן הי"ו לרגל סיום סדר זרעים 

בבלי - ירושלמי במפעל חבורת לומדי ש"ס 'בכולל בוקר' בביהמ"ד שערי חיים

נדבנים ותושבי השכונה ביים מעמד מלוה מלכה נאכן קביעת מזוזה 

הרבני הנגיד ר' חיים הערש גאלדבערגער הי"ו 
איז קובע מזוזה 

הרבני הנגיד ר' יואל דייטש הי"ו בן הרבני הנגיד 
ר׳ יודל דייטש הי"ו מחשובי תושבי השכונה 

פה מפיק מרגליות הנודע בשיעוריו בביהמ"ד בית שמעון הרה"ג ר' יקותיאל אלימלך פרידמאן 
שליט"א טרעט אויף לכבוד פתיחת שערים

הרה"ג ר' יוסף מרדכי וואגשאהל שליט"א ראש כולל ערב שבת העולמי טרעט אויף לרגל סיום סדר הרה"ג רבי שמעון דייטש שליט"א אב"ד ביהמ"ד איז קובע מזוזה אויפן הויפט שער הבנין 
זרעים ולכבוד הרבני הנגיד ר' שלמה זלמן פרידמאן הי"ו מחשובי מתפללי ביהמ"ד
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פארקינג שטח - ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל

טראקטאר ביים אויספלאסטערן שטח צופיסנס פונעם ביהמ"ד פאר גרויסער פארקינג שטח

דער וועג אריין צום פארקינג לאטטראקטאר אויפן שטח פון נייעם פארקינג לאט
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גאנצער בנין שטייט שוין כליל בהדרה אצינד זעצט פאר די ארבעט מיטן 

פולסטן שוואונג אויף די אינווייגסטע טיילן פונעם בנין המפואר
והיה המשכן אחד: אלטע מיט נייע געביידע פון ביהמ"ד אינעם שכונה וואס פיבערט מיט מנינים 

דורכאויס די בוי ארבעט פאר נייע ריזיגער היכל ביהמ"ד

ביהמ"ד החדש 'בית יהושע' - שכונת טשעסטנאט רידזש, קרית יטב לב

קרעין אינסטאלירט דאך פארן היכל הגדול און עזרת נשים שטאק פונעם נייעם בנין ביהמ"ד
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סיידוואקס פאר די זיכערהייט פון פיסגייער

אולם המפואר - בנין קויפמאן 

הערליכע פאדלאגע ווערט אינסטאלירט אינעם פרעכטיגן זאל אין 'בנין קויפמאן' 
אויף עיקערס ראוד צו סערווירן תושבי העיר בעת שמחתן

דאך ביים הויפט אריינגאנג צו די שמחה זאלן ווערט ערגענצט ברוב פאר ויופי

נייע סיידוואקס אינסטאלירט אויף פארנומענעם דינוב קארנער בעיקערטאון גאסן
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שכונת עיקערס ענקלעיוו - קרית יואל

טראקס, טראקטארס, גלאט מאשינען, און פילע ארבעט אקטיוויטעטן אויפן צווייטן זייט פון די שכונה 

גרויסע שיפמענט פון מאטריאל פאר די אפלויף סיסטעם אינעם שכונהפילצאליגע פאנדעישאנס שוין געגאסן
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שכונת גאלדען טאוער - רוט 105

רויע ערד ווערט אריינגעווארפן אין גרויסע מאשין וואס צוטיילט עס אין באזונדערע קאטעגאריעס

זאמד טראקס פירן אוועק טאנען זאמד פונעם שטח צו קענען פאראויסגיין מיטן גרויסן דירות פראיעקטאנגייענדע ארבעט אויסצוגראבן און צומאלן די שטיינערנע ערד אינעם שכונה
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שמחה של מצוה: פרייליכע פנימ'ער ביים אפגעפינען די מזוזה אומגעשעדיגט נאך לאנגע 
זוכענישן

שפאגל נייע מעגא שניי שארער מאשין פוסטעוועט נאך א שניילאזע ווינטער

אנגעלייגטע גאסן מיט קארס, טראקס, און צעמענטענע בלאקערס 

פראדזשעקטער אריינגעברענגט ארויסצוהעלפן 'חביבים' וואלונטירן צו טרעפן א שוועל 
פון א טיר מיט מזוזה דערויף אויף א קאנסטרוקציע זאנע אויף 'ויואל משה' גאס 
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מענס קארנער טאוול 'מופט' אלס טייל פון די אויסברייטערונג פראיעקט אויף די דארטיגע גאסן

ארבעט אויף דעעש ראוד דורכאויס די נאכט שטונדען צו האלטן די ראוד אפען אין די פארנומענע שעות אונמיטן טאג

מרבין בשמחה: משעה 12:40 עם 11 חלקים אחצ"ה - בדיוק

קינדער טוישן באסעס אויף עיקערס ראוד נאך מינדליכע אינצידענט מיטן באס אויפן וועג צו גיין אין חדרגלאטער טראק ביים אנגרייטן צו גיסן נייע סיידוואק אויף ווען ביורען
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מינט ליעף דעליווערי טראק פארבייפארן ביהמ"ד יראי השם בנין בראךטראטואר פארנט פון נייעם תורה פעסטונג ווערט געגאסן

די דריי 'בניני גאלדבערגער' פעסטונגען פאר בית חינוך לבנות פאר די בנות ישרא"ל הכשירות פון שטאט קרית יואל

אולם 'עטרת מאיר צבי' הערליך איינגערישט פאר 'סעודת הושע בן בארי' אינאיינעם מיט שמחת שבע ברכות בבית הגה"צ אבד"ק ראדאוויץ שליט"א
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א בליק פון שכונת ברך משה המורחבת צום שטאט. ווערט געזען פילמאר, טעילאר און מירון גאסן, און 'שכונת סמיט גארדענס' ההולכת ונבנית וועלכע איז סמוך ונראה

עירוב שכונת קאנטרי האללאו - קרית יואל

גרויסע טיילן פון די עירוב לויפט מיט צוימען ארום 'קאנטרי האלאו' בהשגחת הרה"ג רבי שמעון דייטש שליט"א אבד"ק שערי חיים
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ווילעדזש באסעס צו סערווירן די טויזנטער איינוואוינער אין קרית יואל

ווילעדזש באס ווערט אפגעליפערט קיין קרית יואל

עטליכע באסעס פארנט פון שכונת ווערצבערגער אויף פארעסטנייע באס פארנט פון די ווילעדזש האלל אויפן רוט 208
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הונדערטער באקסעס מיט כל טוב וטוב פאר שב"ק פארפאקט מיט הארץ 

און געפיל דורך מפעל 'עזר לשבת' פינאנצירט דורך אלפי תושבי העיר

מיסטיריע אנטשידן ווער עס איז דער שולדיגער אין די הויכע געז...

א גריס פון ביהמ"ד בית כהנא...

סכנה'דיגע סצענע רעקארדירט ביי שכונת ראדאשיץ אויף רוט 105 ווען א ווילדע דרייווער האט 
אויסגעקרויזט א באס פון מוסדות בני יואל ד'סאטמאר בשעת'ן אויפנעמען קינדער צופרי
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מעמד 'הנחת אבן הפינה' פאר נייע בנין הת"ת פון 'מוסדות סאטמאר אנטווערפען'
בראשות הגה"צ הגאב"ד ומרא דאתרא שליט"א, ובראשם האורח הדגול הגה"צ מורינו שליט"א

פיל באזעצעטער בימת הכבוד בראשות הגאב"ד מרא דאתרא שליט"א, גדולי רבני ודייני העיר שליט"א ובראשם הגה"צ מורינו שליט"א

הגאון הגדול דומ"ץ סאטמאר אנטווערפען שליט"א ביים אויפטרעטן לכבוד המעמד הגה"צ מרא דאתרא שליט"א ביי די דרשה לרגל מעמד הנחת אבן הפינה 
פון די סאטמארער מוסדות אין שטאט

הגה"צ מורינו שליט"א ערשיינט צום מעמד, פון אלע פענסטער ווערט געזען די אינגערע תלמידים די בא'חנ'טע ילדי המוסדות ביים מיטהאלטן די הרחבת גבולי הקדושה פארן נייעם בנין
וועלנדיג מיטהאלטן דעם געהויבענעם מעמד פון די ארומיגע בניני המוסדות

 הגה"צ מורינו שליט"א ביים באזוכן כ"ק אדמו"ר מ'פשעווארסק שליט"א בעפארן מעמד
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מעמד 'הנחת אבן הפינה' פאר נייע בנין הת"ת פון 'מוסדות סאטמאר אנטווערפען'
בראשות הגה"צ הגאב"ד ומרא דאתרא שליט"א, ובראשם האורח הדגול הגה"צ מורינו שליט"א

גרויסער ציבור ביים מעמד התרגשות 'הנחת אבן הפינה' פארן נייעם ת"ת בנין פון די סאטמארער מוסדות אין אנטווערפען

הגאון הגדול דומ"ץ סאטמאר אנטווערפען שליט"אכ"ק אדמו"ר משאץ שליט"א כ"ק אדמו"ר מזימיגראד שליט"א

הגה"צ גאב"ד אנטווערפען שליט"אהגה"צ מורינו שליט"א לייגט דעם אבן הפינה
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בית רחל החדש - מוסדות סאטמאר בארא פארק
ארבעט אויפן 'שטח מייזעלס' פראגרעסירט צו קענען גיסן יסודות הבנין

גראב ארבעט זעצט פאר מיט אימפעט אויפן גיגאנטישער שטח אין צענטער פון בארא פארק. פארן אויפבוי פונעם בנין האדיר והחדש 'בית רחל' ד'סאטמאר

הערליך פארענדיגטע סקיצע פונעם בנין האדיר החדש פארן געברויך פון די טויזנטער סאטמארער תלמידות בליעה"ר אויף 14'טע עוו.
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בנין 'ליפא פרידמאן' החדש - 'תלמוד תורה' סאטמאר בארא פארק
מחיל אל חיל פיבערט מוסדות סאטמאר בארא פארק מיט הרחבת גבולי הקדושה נאכן עררייכן בס"ד מאסיווע געביידע און פעסטונג אויף אושען 

פארקוועי וועלכע איז אריבער אונטער די בעלות פון די מוסדות הק' נאך אסטראנאמישער סכום אדיר ונשגב פון "5 מיליאן דאלאר"! דורך הרבני הנגיד ר' 
ליפא פרידמאן הי"ו יו"ר וועד קרן הבנין ובהורמנותא דמלכא איז באשטימט געווארן אז דער בנין זאל זיין נקראת על שמו בכתר שם טוב

מאסיווער הויכשטאקיגער פולקאם פארטיגער תורה פעסטונג 'בנין ליפא פרידמאן' וואס שטייט שוין צום דינסט פאר די סאטמארער מוסדות אין בארא פארק 

הרה"ח ר' בערל לעפקאוויטש הי"ו חבר הנהלת המוסדות ביים מעלדן איבער די מאסיווע החרבת 
גבולי הקדושה ביים דינער לטובת המוסדות

הרבני הנגיד מו"ה ליפא פרידמאן הי"ו נדבן הבנין לימין אביו הרה"ח ר' משה פרידמאן 
שליט"א, משב"ק. מיט הנהלת מוסדות סאטמאר בארא פארק ביים דינער וואו מען האט 

פראקלעמירט אפקויף פון נייעם מאסיוון געביידע פאר די בארא פארקער מוסדות
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קהל'ס בלעטלישיבה קטנה החדש - אנטווערפען

אין באזונדערע נייעס איבער הרחבת גבולי הקדושה אין 'סאטמאר אנטווערפען' האט די מוסדות 
געשלאסן מקח אויף נייע בנין ישיבה קטנה ד'סאטמאר אין צענטער פון שטאט אנטווערפען. אויפן 

בילד: בשעתן גומר זיין דעם מקח אויפן נייעם בנין. כן ירבה וכן יפרוץ

וועכנטליכע בילדער קאלום מהנעשה והנשמע בקרב הקהלה מיט פילע שלל פון 
בילדער פון די קהל'ישע בתי מדרשים ההולכת ונבנית בכל קצוי העיר לשמחת לב 

אלפי תושבי העיר רבתי קרית יואל

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

text your email address to:
845-629-5186 

or 845-544-3732

    קרית יואל / מאנרא / בלומינגראוו / טשעסטער / וואודבערי

זייט די ערשטע צו וויסן ווען א נייע 
הויז קומט ארויפ אויף די מארקעט

3 בעדרום'ס
ניי איבערגעבויט  אין 

הארץ פון בלומינג 
גראוו נאנט צו די נייע 
מינט ליעף גראסערי 

 845-544-3732
845-309-7262  

פריוואטע הויז 
אין בלומינג גראוו

צו פארדינגען

FO
R 

RE
NT

CCOOMMMMEERRCCIIAALL  
ww ii tt hh  

ii nn cc oo mm ee

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

77 Fredrick Drive $999,990 4 4 (3 1) 3,665 1.1384

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

36 Ironworks Road $535,000 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

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

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

381 Route 32 $525,000 4 3 (2 1) 1,952 1.2

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

11 Rock Avenue $365,000 3 2 (1 1) 1,918 0.2938

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

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

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

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

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

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

A
ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

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

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

170 Barnes Road $469,000 3 2 (2 0) 1,664 0.409

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

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

Chester (Blooming Grove)

Woodbury / Highland Mills

 Monroe town / village

Call or text Sholom: 
845-629-5186

55,,228888  
TToottaall  ssqquuaarree  ffeeeett

Sale: $690,000
For Rent Com. $2,900
Reneted Resid. $2,200
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HGMLS Hudson Gateway Multiple Listing Service, Inc. All 
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on this page comes in part from HGMLS. Real estate listings 
held by brokerage firms other than Realty Blue. 
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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

36 Ironworks Road $535,000 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
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1 Shetland Circle $625,000 3 3 (2 1) 2,095 0.29

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

381 Route 32 $525,000 4 3 (2 1) 1,952 1.2

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

11 Rock Avenue $365,000 3 2 (1 1) 1,918 0.2938

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

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

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

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

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

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
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ddress

Price

Beds

Baths

Sq Ft

Lot

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

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

170 Barnes Road $469,000 3 2 (2 0) 1,664 0.409

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

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
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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

Chester (Blooming Grove)

Woodbury / Highland Mills

 Monroe town / village

Call or text Sholom: 
845-629-5186

55,,228888  
TToottaall  ssqquuaarree  ffeeeett

Sale: $690,000
For Rent Com. $2,900
Reneted Resid. $2,200
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נַאציָאנַאל בַארימטע "פאליסעיד צענטער" 
שַאּפינג מָאלל שטייט אויס צו ווערן 

פַארמַאכט נָאכ'ן נישט בַאצָאלן די חובות
ריזיגער  דער   - קאונטי  ראקלענד 
פון  איז  וועלכער  מאלל  פאליסעידס 
אין  מאללס  שאפינג  גרעסטע  די 
אמעריקא, און איז ספעציעל באקאנט 
אין אונזערע היימישע קרייזן, וויבאלד 
פון  ווייט  אזוי  נישט  געפינט  עס 
די  פון  נענטער  נָאך  און  יואל  קרית 
שטייט  געגענטער,  מאנסי  היימישע 
דורך  ווערן פארמאכט  צו  אויס  יעצט 
אייגענטומער  די  וואס  נאך  בענק,  די 
צו  פארפעלט  האבן  מאלל  דעם  פון 
די  אויף  פעימענטס  זייערע  באצאלן 
די  ווָאס  נָאכדעם  און  מארטגעדזש 
נאכאנאנדע פארהאנדלונגען צווישן די 
פארוואלטונג פון די שאפינג צענטער 
פַארבָארגער  פינאנציעלע  אירע  און 
האט נישט געברענגט קיין פאזיטיווע 

רעזולטאטן.

א  איז  צענטער  פאליסעידס  דער 
נייעק  וועסט  די  אין  מאל  שאפינג 
און  קאונטי,  ראקלענד  אין  געגענט 
פון  ליסטע  די  אויף  12'טע  די  ליגט 
אין  צענטערן  שאפינג  גרעסטע  די 
געווארן  געבויעט  איז  עס  אמעריקא. 
און געעפענט געווארן אום יאר תשנ"ח, 

און עס ווערט גערופן מיט דעם נאמען 
פאליסעידס  דערנעבנדיגע  די  על שם 
הייוועי וועלכע לויפט דורך דערנעבן.

שטאקן  פיר  פַארמָאגט  מָאלל  דער 
פיס  סקווער  מיליאן   2.2 א  ארום  און 
פון געשעפטן און ביזנעסער. ווי אויך ַא 
קינדער  פאר  אונטערהאלטונגען  צאל 
איז  צענטער  דער  ערוואקסענע.  און 
ווייניגער ווי א שעה פון ניו יארק סיטי, 

ווָאס מאכט דאס פאר אן אטראקאציע 
איינוואוינער  און  טוריסטן  פאר  ארט 

צוגלייך.

ווערן  אלעס  דאס  קען  אצינד 
צו  פארקלאוזשער  פאר  געשטעלט 
עווענטועל  און  פארקויפט  ווערן 
די  וואס  נָאכדעם  פַארמַאכט 
וועלכע  פירמע,  טראסט  ווילימינגטאן 
די  פון  רעפרעזענטאטיוו  דער  איז 

קלאגע  א  אריינגעגעבן  האט  בענק, 
פיראמיד  די  אנטקעגן  געריכט  אין 
עקלעק  לאקאלע  איר  און  קאמפאני 
די  זענען  וועלכע  פליגל  קאמפאני 
שאפינג  דעם  פון  פארוואלטער 

צענטער.

דער צענטער איז שולדיג אזויפיל ווי 
418.5 מיליאן דאלאר אין מארטגעדזש 
זיי  וואס  הלואה  א  אויף  בַאצָאלונגען 
האבן ארויסגענומען פון די בענק אום 
יאר 2016. די קלאגע אין געריכט איז 
פעברואר  אויף  אריינגעגעבן  געווָארן 
סופרים  סטעיט  די  אין  10'טען  דעם 
פיילינג  קאורט  דעם  לויט  קאורט. 
קענען  זאלן  זיי  ַאז  בענק  די  בעטן 
מאל,  שאפינג  גאנצן  דעם  פארקויפן 
און אלעס דערינען, מיט דעם ציל צו 
און  צינזן  הלואה,  די  אפצאלן  קענען 
די געריכט קאסטן. אויך פארלאנגט די 
באנק אז ביז זיי קענען דאס עווענטועל 
מאלל  שַאּפינג  די  זאל  פארקויפן 
געמיינזאמע  א  אונטער  אריבערגיין 
פירערשאפט אז די צענטער זאל קענען 
זייערע ַאקטיוויטעטן פאר  אנגיין מיט 

דעם בענעפיט פון אלע צדדים.

באציאונגען  וואקעלדיגע  די  טראץ 
מאלל  פאליסעידס  די  צווישן 
די  אין  באאמטע  לאקאלע  די  און 
באאמטע  די  זענען  פַארגַאנגענהייט 
פולשטענדיגע  א  פון  באזארגט 
און  צענטער  דעם  פון  פארשליסונג 
זייטן  דרוקן אויס האפענונג אז ביידע 
זיך אדורכקומען און דער מאלל  זאלן 

זאל פארבלייבן אפן.

איז  מאלל  דער  בעפאר  נאך   
די  שוין  האט  געווָארן  געעפענט 

די  אנטקעגן  געקעמפפט  קאמפאני 
טעקס אסעסמענט פון די קלארקסטאון 
טאון, אין דעם פארלאפענעם יאר האט 
קלאגע  א  אריינגעגעבן  קאמפאני  די 
מאלל  זייער  אז  זאגנדיג  געריכט  אין 
פון  ביסל  קליין  ַא  בלויז  ווערט  איז 
דאס וואס די טאון האט געשאצט. די 
קלארקסטאון טאון האט געשאצט אז 
די מאלל איז ווערט אריבער א האלב 
פאליסעידס  די  און  דאלאר,  ביליאן 
אין  געענטפערט  האט  צענטער 
נישטיגע  ַא  איז  ווערט  די  אז  געריכט 
172.6 מיליאן דאלאר. אין די געריכט 
פיילינג וואס איז אריינגעגעבן געווארן 
אין די ניו יארק סטעיט סופרים קאורט 
די  ציטירן  קאונטי  ראקלענד  אין 
פארשטייער פון דעם מאלל די אפעקט 
הָאט  וואס  פאנדעמיק  קאוויד  די  פון 
געהעכערט  און  איינקונפט  רעדוצירט 

די קאסטן פאר די פארוואלטונג.

דרוקט  סופערווייזער  טאון  דער 
צדדים  די  אז  האפענונג  אויס  אבער 
וועלן קומען צו א פארשטענדעניש און 
דער צענטער וועט עווענטועל בלייבן 
אפן. ער זאגט אז די מאלל איז א ריזיגע 
פון  איינוואוינער  די  פאר  פארמעגן 
ברענגט  און  ארום,  און  קלארקסטאון 
שווערע  פון  איינקונפט  אן  אריין 
געלטער צו קענען פינאנצירן וויכטיגע 
טאון.  דעם  אינערהאלב  פראיעקטן 
ראקלענד קאונטי עקזעקוטיוו עד דעי 
האט געדרוקט די באנקירער צו טרעפן 
קענען  זאל  מאלל  דער  אז  וועג  ַא 
לויפן  ווייטער  און  באנוץ  אין  בלייבן 
צייט  די  אין  ווען  מעגליך,  לאנג  ווי 
זאלן די זייטן אויפקומען מיט א קורץ 
טערמיניגע  לאנג  אדער  טערמיניגע 
מהלך. ער האט אנגעוויזן אז די מאלל 
פאר  איינקונפט  געווַאלדיגע  א  איז 
קלארקסטאון, די סקול דיסטריקט און 

ראקלענד קאונטי.

מאלל  די  צווישן  ראנגלענישן  די 
און די בענק גייט שוין צוריק ביז יאר 
פארלאנגט  האבן  בענק  די  ווען   2016
איז  עס  ווען  אפצאלונג.  סומע  די 
צענטער  די  האט   2020 אנגעקומען 
קאוויד  אנגייענדיגע  די  ציטירט 
אן  געשלאסן  און  פארשפרייטונג 
ביז  חוב  זייער  באצאלן  צו  אפמאך 
די מאלל האט   .  2022 פון  אקטאבער 
געמיינזאמע  ַא  נישט באצאלט.  אבער 
אפמאך איז דאן געשלאסן געווארן צו 
פארלענגערן דעם זמן ביז נאוועמבער 
אז זיי זָאלן קענען אויפקומען מיט די 
געלט, אבער זיי האבן נאך אלץ נישט 
פון  אייגענטומער  די  געווען.  מצליח 
די  אויף  ענטפערן  דַארפן  מאלל  די 
געריכט אנקלאגע ביז דעם קומענדיגן 
זיין  געריכט  די  וועט  אדער  מאנאט, 
אן  באשלוס  ַא  אננעמען  צו  ערלויבט 

זייער באטייליגונג.

בַאן סערוויס אין טיילן 
פון הָאדסָאן וועלי געגנט 

ָאּפגעשטעלט נָאך עקסידענט
באנוץ  באן  די   - קאונטי  אראנדזש 
וועלי  האדסאן  די  פון  טייל  א  אין 
דעם  אפגעשטעלט  געווארן  איז 
וואס  נאך  מיטוואך  פַארלָאפענעם 
אן  אין  פארמישט  געווען  איז  באן  א 
געצווינגען  האט  דאס  עקסידענט. 
באנוץ  די  אפשטעלן  צו  באאמטע  די 
דעם  אין  טראנספארטן  באן  די  פון 
געגענט. די רייזענדע אויף די באן אין 
דעם געגנט זענען געווָארן אפגעפירט 
צו זייערע דעסטינאציעס דורך פובליק 
דורך  צוגעשטעלט  טרַאנסּפָארטַאציע, 

באסעס.

זיך  הָאט  אינצידענט  דער 
פארלאפענעם  דעם  ָאּפגעשּפילט 
נאכמיטאג,  אזייגער   4 ארום  מיטוואך 
געווען  איז  באן  פראכט  א  ווען 
מיט  צוזאמשטויס  א  אין  פַארמישט 

איז  עקסידענט  דער  אויטאס.  דריי 
פָארגעקומען נעבן די טאון אוו וואלקיל 
געצווינגען  האט  און  סטאנציע,  בַאן 
איין- די  פארמאכן  צו  באאמטע  די 

צווישן  לויפט  וועלכע  ליניע-שינעס 
קאמפבעל  און  דזשערוויס  פארט 

באריכטעט  נישט  איז  עס  האל. 
אין  פארוואונדעטע  איבער  געווארן 
דעם צוזאמענשטויס, און די טראנזיט 
אויטאריטעטן האבן געלאזט וויסן פאר 
צייטווייליגע  די  איבער  פובליק  דעם 

אפשטעל אין סערוויסעס.
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דעמאקראטישער סענאטאר 
דזשעימס סקופיס שליסט 
זיך אן אין רעפובליקאנער 

רוף צוריקצוטוישן נאמען פון 
דעם מאריא קאומא בריק

יארק  ניו   - אלבאני 
סקופיס  דזשעימס  סענאטאר 
די  מיט  אנגעשלאסן  זיך  האט 
וועלכע  רופן,  רעּפובליקַאנער 
די  צוריקצוטוישן  פארלאנגען 
קאומא  "מאריא  דעם  פון  נאמען 
בריק" צו איר אלטע נאמען ווען 
זי האט געהייסן "טאפאן זי בריק".

פארבינדט  וועלכע  בריק,  די 
מיט  קאונטי  ראקלענד 
הָאט  קַאונטי,  וועסטשעסטער 
דעם  געטרָאגן  יָארן  לַאנגע 

נאך  אבער  זי",  "טאפאן  נָאמען 
בוי ַארבעט, וועלכע איז געווארן 
קאדענץ  דעם  אינמיטן  פַארטיג 
גאווערנאר  געוועזענער  דעם  פון 
געטוישט  ער  האט  קאומאו, 
זיין  דעם נאמען אין אנדענק פון 
פאטער וועלכער איז געווען דער 
גָאווערנָאר אין די אנפאנג ניינצן 
דער  יארן.  ניינציגער  הונדערט 
שריט צו טוישן דעם נאמען האט 
איינוואוינער  געוויסע  אנטוישט 
וועלכע האבן געזאגט אז עס איז 

זיי שווער צו זיך צוגעוואוינען צו 
דעם טויש.

רוף  דער  איז  יעצט  ביז 
צוריקצוטוישן די נאמען פון דעם 
בריק הויפטזעכליך געקומען פון 
אצינד  אבער  רעפובליקאנער, 
דעמאקראט  דער  זיך  האט 
קאמף.  דעם  אין  אנגעשלאסן 
ער  אז  געזאגט  האט  סקופיס 
צו  ביל  א  אויפברענגען  וועט 
צוריקטוישן דעם נאמען פון דעם 

בריק צו איר אלטע נאמען.
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געוועזענע טורמע געביידע 
וועט דינען פַאר'ן בַאנוץ 

פון קאנאביס פירמע
א ריזיגע דעוועלאפמענט ביי א 
געוועזענע טורמע קאמפלעקס אין 
וועט  קאונטי,  אראנדזש  ווארוויק, 
אנטהאלטן א צאל נייע קאנאביס 
פירמעס, וועלכע וועלן וואקסן און 
אויסארבעטן מאריכוואנא פאר די 
באנוץ פון קאנסומער אין סטעיטס 
און לענדער ווי עס איז לעגאל זיך 

צו באנוצן דערמיט.

שוין  האלטן  געביידעס  די 
פארפערטיגט,  ווערן  ביים  אט 
פירמעס  קאנאביס  מערערע  און 
אין  פראדוקציע  אנהאלטן  וועלן 
קאמפאניס  די  קאמפלעקס.  דעם 
באנוצן  זיך  וועלן  וועלכע 
זענען  קאמפלעקס  דעם  מיט 

פירמעס  אינטערנאציאנאלע 
אין  קאנאביס  פארקויפן  וועלכע 

דער  איבער  לענדער  מערערע 
וועלט.

פעדערַאלע געלטער 
פאר וועסטשעסטער 

קאונטי צו 
אונטערשטיצן 

לאקאלע דזשאבס
וועסטשעסטער קאונטי וועט באקומען 
פעדעראלע  אין  דאלאר  טויזענט   344
די  ארויסהעלפן  צו  געלטער  ספענדינג 
די נעגאטיווע אפעקטן  קאונטי אפשלאגן 
ווָאס דָאס פַארמַאכן דעם "אינדיען פוינט" 
געהַאט  הָאט  ּפלענט,  פאוער  נוקלעארע 
אירע  אין  מארקעט  דזשאבס  דעם  אויף 

גרעניצן.

פלענט  פאוער  נוקלעארער   דער 
צוויי  ארום  פארמאכט  געווארן  איז 
איינוואוינער  פון  זארג  נאך  צוריק,  יאר 
נוקלעארע  פאטענציאלע  א  איבער 
זיין  גורם  קען  וואס  היל"ת  ארויסרינונג 
שטאפלען.  ראדיאציע  קאטאסראפאלע 
צו  געצילט  איז  געלטער  פעדעראלע  די 
בייא- לאקאלע  די  אויסברייטערן  העלפן 

שוין  איז  וועלכע  אינדוסטריע,  סייענס 
איבערן  גרעסטע  די  פון  איינע  יעצט 
וועט קומען פון א  די פינאנצירונג  לאנד. 
גרענט  פעדעראלע  דאלאר  מיליאן   16.5
וואס איז דעזיגנירט צו העלפן געמיינדעס 
דאס  מיט  ספראווען  זיך  לאנד  די  איבער 
פאוער  נוקלעארע  א  פון  אפשפארונג 

פלענט.

פאוער  נוקלעארע  פוינט  אינדיען  די 
ארום  פון  קוואל  א  געווען  איז  פלענט 
1000 דזשאבס און א 140 מיליאן דאלאר 
די  פון  איינע  געווען  איז  און  פעיראל, 
גרעסטע ארבייטסגעבער איבער די לאנד. 
די פלענט איז געווארן אפגעשפארט אום 
2021, און זינט איר אפשפארונג פלאגן זיך 

די לאקאלע רעגירונגען און פובליק שולעס 
גרעסטע  זייער  וויבאלד  פאנדינג,  מיט 
פארלאפענע  די  פאר  שוין  פינאנצירער 
די  אפגעשפארט.  געווארן  איז  יאר   60
אוו  טאון  די  ביוקענען,  אוו  ווילעדזש 
סקול  האדסאן  הענדריק  די  קארטלענד, 
קאונטי  וועסטשעסטער  און  דיסטריקט 
 32 געמיינזאמע  א  ארויסגענומען  האבן 
דעם  פון  שטייערן  אין  דאלאר  מיליאן 

פלענט.

סענאט מאיאריטעט פירער און ניו יארק 
קעמפט  ער  אז  זאגט  שומער  סענאטאר 
לאקאלע  די  פאר  פאנדינג  צושטעלן  צו 
זיך  צו  צוציען  קענען  צו  רעגירונגען, 
זאל  עס  אז  אויסוואלן  עקאנאמישע  מער 
אינוועסטירן  צו  פירמעס  פאר  לוינען  זיך 
קענען  ַארום  ַאזוי  און  געגענט,  דעם  אין 

קאמפענסירן פאר די פארלוסטן.

 שומער פארלאנגט אז די פעדעראלע 
פאר  געלטער  צוזאגן  זאל  רעגירונג 
פון  פטור  ווערן  וועלכע  געגענטער 
ליכט  אין  פלענטס,  נוקלעארע  אזעלכע 
נאטורליכע  פון  פרייז  ביליגע  די  פון 
בייא-סייענס  די  פון   20% ווי  מער  גאז. 
געפינט  סטעיט  יארק  ניו  אין  דזשאבס 
די  קאונטי,  וועסטשעסטער  די  אין  זיך 
5'טע העכסטע אין די גאנצע לאנד. אויך 
וואס  'רעדזשענעראן',  ריז  בייא-טעק  די 
האט אנטוויקעלט די אנטיבאדי אנטקעגן 
קאוויד 19, פארמאגט איר הויפקווארטיר 

אין טעריטאון.
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געּפלַאנטע עמעזָאן 
וועירהאויז פַארלַאנגט 

מיליָאנען אין שטייער הנחות 
פון די לָאקַאלע רעגירונגען

די  אין   - היל  סלעיט 
וואוואנדא',  אוו  'טאון 
וועלכע ליגט צו מערב זייט 
פון די שטאט גאושען אין 
א  האט  קַאונטי,  אראנדזש 
דעוועלאפער אריינגעגעבן 
באקומען  צו  פארלאנג  א 
אין  דאלאר  מיליאן   8.5 א 
צו  כדי  הנחות,  שטייער 
סקווער   925,000 א  בויען 
פאר  וועירהאוז  פיס 
שטעטל  די  אין  עמעזאן 

סלעיט היל.

איז  אפליקאציע  די 
געווארן  אריינגעגעבן 

דורך  שטָאטרַאט,  היל  סלעיט  די  צו 
די  דעם דעוועלאפער אינאיינעם מיט 
איז  פראיעקט  דער  פירמע.  עמעזָאן 
ווי  אזויפיל  קאסטן  צו  ערווארטעט 
פירמעס  די  און  דאלאר  מיליאן   204
וויבאלד,  הנחה  שטייער  דעם  בעטן 
ערלויבן  דאס  וועט  זאגן,  זיי  ווי  לויט 
לוינען  זיי  זיך  זאל  פראיעקט  דער  אז 
אריבערפירן  זאלן  זיי  וואס  אנשטאט 
די פראדוקציע און פעקעדזשינג אין א 

דערנעבענדיגע סטעיט.

די  צווישן  זיצונג  א  ביי 
אינדוסטריַאלע  קאונטי  אראנדזש 
זייער  האט  אגענטור  דעוועלאפמענט 
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נאוועמבער 9 פון 2022 למסּפרם.
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גורלות צו 
באקעמפען 

אנטיסעמיטיזם אין 
אראנדזש קַאונטי...

אידישע  אזויגערופענע  אן 
א  געגרינדעט  האט  גרופע 
אראנדזש  אין  פראיעקט 
אפשטעלן  העלפן  צו  קאונטי 
האסן  און  אנטיסעמיטיזם 
און  גורלות  דורך  פַארברעכן, 
פאר  אויסציאונגען  פרייזן 
וועלכע  סטודענטן  יונגע 
אין  אויסצייכענען  זיך  וועלן 
צו  וועלכע לערנען  שטודיעס 
און  מינאריטעטן  טאלערירן 

פליטים.

די אראנדזש קאונטי "סטאפ 
וועט  טשאלענדזש,  העיט"  די 

אויסטיילן קעש פרייזן פון $200 פאר 
גורלות,  די  געווינען  וועלן  וועלכע  די 
ווערן פאר  וועט פארטיילט   $100 און 

די טיטשערס.

די  אויב  קלאר  נאכנישט 

האבן  וועלן  זעלבסט  מינאריטעטן 
גורל...  אינעם  געווינען  צו  שאנס  א 
אויפברענגן  קען  זעלבסט  דאס  וואס 
אויפברויז און מעגליך באצייכנט ווערן 

אלס דיסקרימאנאציע...

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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פון יעדע מאן דהו, דעות פון 
די שוואכסטע עלעמענטן, 

מיינונגען פון יעדע ליידיגייער.

געווען אמאל נארמאל, געזונט און פריש...

נעבעך ל''ע דיאגנאזירט 
געווארן מיט 'וואטסעפפ' 
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ליינט העכסט מערקווירדיגע און 
אינטערסאנטע סיפורי צדיקים 

געפלאכטן מיט א זעלטענעם 
קלארן מוסר השכל דורכ'ן 

טאלאנטפולן בדחן און שריפט 
קאלומניסט הרב יואל ברוין 

איבערצוזאגן ביים שבת טיש

ליינט זעלטענע באריכטן און 
אינטערעסאנטע שטריכן פונעם 

גליקליכן אמאל געשילדערט מיט'ן 
פארצייטישן טעם זקנים, אינעם קאלום 

"אלטע נייעס", דורכ'ן חוקר און ידען 
נפלא הרב ר' העניך לערנער

פארוואס האבן די זעלנער געהייסן ר׳ • 
אברהם גאלאנטי זאפארט אנטלויפן?

פארוואס איז דער חסיד געווען גרייט • 
פארוואנדלט צו ווערן אין א ציגעלע?

האט זיך דער ניר נדבן געערגערט • 
נאכ'ן דורכפאל?

פארוואס האט זיך דער פילאט גענומען • 
מאכן וויצן אויפ'ן ראנוועי?

וויאזוי האט דער שרף ממאגלניצא זי״ע • 
פארשפראכן א בן זכר פאר'ן חסיד?

וואס האט פאסירט ווען דער אמרי אמת מגור • 
זצ"ל איז געווען פארמישט אין אן עקסידענט?

ווער איז געווען דער זקן-הזקנים • 
וואס האט געלעבט 105 יאר?

וואס האט פאסירט מיט'ן גנב וועלכער • 
האט גע'גנב'ט א חושן משפט?

ווען דער דאך פון ביהמ"ד איז איינגעפאלן • 
אינמיטן טיש ביים טאלנער רבי'ן

וויאזוי איז דאס שטעטל נעבן ווילנע • 
געראטעוועט געווארן פון א בלוט-בלבול?

בס"ד

9

10

 קאלום:

 ביים 
שבת טיש

 קאלום:

אלטע 
נייעס

שריפט, עפעס פאר יעדן subscriptions@deevoch.com • DeeVoch.com • 718.305.5863 2#
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