
מאנטאג – מיטוואך פ' ויקרא:
3 שטורמישע טעג וואס קרית יואל וועט דעקן פלייש, פיש, שיך, מצות, פאר 1000'ער נפשות ברחבי העיר!

 מיט'ן שענקען נדבות פאר 'עזר לשבת' צו דעקן פסח בודזשעט 
פון $850,000

קרית יואל איז אויף ווי קיינמאל בעפאר, צו ראטעווען שרעקליכער מצב בעירינו ווי קיינמאל בעפאר!

נארוואס באנייטע דעוועלאפמענט הייבט אינטערעסע אינעם גאנצן שכונה מיט פרישע חרדישע משפחות אויף פילע ארומיגע גאסן אין 'טאון אוו מאנראו' ביז אריבער לעיק סט.

ימין ושמאל תפרוצי! פרישע וכבשוה עפאכע בקורות ימי קרית יואל:

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

  Friday March 17,March 17, ‘23  •  ב"ה   •   פרייטָאג ויקהל-פקודי, כ"ד אדר תשפ"ג לפ"ק  Vol. 11 • #23 (505)

נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 
info@looprealtyinc.com 

52 Bakertown Rd. Suit #419

Residential   |   Commercial   |   Sales   |   Rentals

ערשטע משפחות באנייען שּפָאגל-נייע רחבות׳דיגע הייזער אין 
'שכונת פרענקלין' דעוועלאפמענט אין הארץ פון קרית יואל

זמן חירותינו: דעוועלאפמענט באנייעט צום בעפארשטייענדן יו"ט פסח הבעל"ט

אין ברען פון ווַאקלדיגע עקָאנָאמיע 
און שַארפע אינפלַאציע שרייט 

גַאנץ קרית יואל רבתי עם:

ראשון הוא!!! אונזערע 
מוסדות, אונזערע קינדער, 

זענען ביי אונז דָאס 
ערשטע! דָאס הייליגסטע! 

דָאס וויכטיגסטע!
ווען יעדער תושב קרית יואל וועט זיך ָאנשליסן מיט 

״$600״ פַאר די הייליגע מוסדות ערב ּפסח

אויפוואכונג ביי 
גליקליכע "תורתי 

 שותפים" אז זייער 'שותף' 
אין כולל זאל אריינברענגען 

דעם יו"ט פסח מיט הרוחה
לכבוד פסח וועט מען "מהנה זיין ת"ח 
מנכסיו" באופן מהודר ביותר, דורכ'ן 

פארזיכערן אז זיין פריוואטער 'תורתי שותף' 
האט אויף פסח צו מאכן

 אריינטרעטנדיג אין 
7'טען יאר, אין צוגרייטונג 

צו 18'טע חלוקה:
צוגרייטונגען אינערהַאלב די גרַאנדיעזע צדקה קַאסע שע״י 

״קופת הקהילה״ לרגל זמן חרותינו שנת תשפ״ג הבעל״ט

צצוו  פפַאַאררטטייייללןן  פפַאַאננטטַאַאססטטייששעע  
000000,,335500  דדָאָאללללעערר!!

הגאוה"צ רבני ודייני סאטמאר קרית יואל שליט"א אין 
אויסנאמליכן 'קריאה קדושה' בייצושטייערן סכומים 

אדירים פאר די ברייט-בארימטע "קופת הקהלה" דקהל 
יטב לב סאטמאר קרית יואל

נפשות
צאפלען, 

פסח תשפ”ג

פון וואו
?

!

ֲעזֹבּו:ִראׁשוֹן הּוא ָלֶכם: 'ּתוָֹרִתי' ַאל ּתַ חּוָך: ּבְ ֵח"י ֵח"י יוֹדּוָך ִויׁשַ

'אובער' קַאר טריּפס שוין אוועילעבל 
דורכ'ן טעלעפָאן אין ניו יָארק

 זייט 101 

ָאלסטער קַאונטי פינַאנציעלע סיסטעם 
אונטער 'אודיט' אין שָאטן פון רעזיגנַאציע 

פון קַאונטי פינַאנץ קָאמישָאנער

 זייט 99

רשעות'דיגע ציוני'סטישע געריכט 
פַארהַאלט אסיר ציון, הר"ר יהושע בן יעל 

שליט"א, אונטער ַארעסט ביז אויסגַאנג 
פון קעיס

 זייט 46

וחוזר חלילה: דעפוטאט פון "אגודת 
ישראל" פארטיי מאיר פרוש צוריק 

געווארן מיניסטער אויף מירון

 זייט 49

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באזוכט 
'שלאכט הויז' פון גסות שחיטה אין 

שיקַאגָא פאר מהודר'דיגע פלייש געשעפטן 
דקהלתינו הק' לקראת חג הפסח

אין באגלייטונג פון הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א און הרבנים הגואה"צ שליט"א רבני ועד השחיטה דקהל יטב לב

-
על 
משמרת 
הכשרות
-

ְוִׂשְמַחת 
ַאָּתה ּוִבְנָך 
ּוִבֶּתָך 
ְוַהָּיתֹום 
ְוָהַאְלָמָנה 
ֲאֶׁשר 
ִּבְׁשָעֶריך:
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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

2,052
משפחות אלמנות

3,936
יתומים )ילדים בבית(

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

$41,893,272.00

סניף קרית יואל - עם הקמחא דפסחא
103 משפחות אלמנות        182 יתומים )ילדים בבית(

                   תשפ"א                                  תשפ"ב                         תשפ"ג עד ר"ח שבט
$429,540.00          $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

חכם לב יקח מצות
מיט א שבח והודאה צום בורא כל העולמים האט מען מוסיף געווען צו טיילן מצות פאר די משפחות 

אלמנות ויתומים,
מיר בעטן יעדן פערזענליך, ווער ס'האט א קאר, זאל קומען צוהעלפן, אהיים טראגן די מצות פאר די 

אלמנות ויתומים, מיט זיין קאר וכו', פאר איין משפחה, אדער עטליכע משפחות,
ביטע רופן 4       718-782-5349

בעזהי"ת וועט מען אויסטיילן די מצות
זונטאג און מאנטאג פ' ויקרא )כ"ו אדר(

ס'וועט ווערן געטיילט, פון 8 פלעצער
1( וויליאמסבורג זונטאג און מאנטאג פ' ויקרא פון 10:00 צופרי ביז 7:00 ביינאכט

2( קרית יואל זונטאג פ' ויקרא פון 4:00 ביז 8:00.            3( מאנסי-סקווירא זונטאג פ' ויקרא פון 10:00 ביז 7:00.
   4( קווינס מאנטאג פ' ויקרא.             5( פייוו טאונס מאנטאג פ' ויקרא.             6( לעיקוואד זונטאג פ' ויקרא.

       7( מאנטריאל-טאהש זונטאג פ' ויקרא.                                      8( טאראנטא זונטאג פ' ויקרא.
מ'ברויך דעליווערן פון וויליאמסבורג צו די אלע פלעצער - וויליאמסבורג, בארא פארק, פלעטבוש, קענזינגסטאן, קרוינהייטס,                  

סי-געיט, בענסאן הוירסט. סטעטען איילענד. איסט סייד. ניו דזשערזי: יוניאן סיטי, פאסעיק, קליפטאן, ועוד.
פילאדעלפיא, פיטסבורג. קאנעטיקוט. באלטימאר. קליוולאנד. פלארידא. דיטרויט. לאס אנזשעלעס.

בברכת שפע ברכה והצלחה וכט"ס, וחג כשר ושמח
אברהם לויפער - אבדק"ק דאראג בעזהי"ת

סך הכל
וויין-גרעיפ דזשוס-

ביצים-קארטאפל-עפל 
וכו’, צרכי מזון

פיש פלייש מצות
פרנס אלמנה ויתומים 
לפסח – קמחא דפסחא

$3,600.00 $600.00 $600.00 $1,200.00 40 פונט-$1,200.00 משפחה ברוכי ילדים
$2,600.00 $500.00 $300.00 $900.00 32 פונט-$960.00 משפחה גדולה
$1,800.00 $400.00 $200.00 $600.00 20 פונט-$600.00 משפחה רגילה
$1,300.00 $300.00 $150.00 $400.00 16 פונט-$480.00 משפחה בינוני
$1,000.00 $250.00 $125.00 $300.00 12 פונט-$360.00 משפחה קטנה
$720.00 $200.00 $100.00 $200.00 8 פונט-$240.00 אלמנה ויתום
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ר' איד, א וואלענעם 
טלית-קטן אויף יום טוב

ד " ס ב

ן  ו פ ט  מ ו ק ן  ע מ  , ך ע ל ע ג י צ י  ד ך  ע ל ע ס פ ע ש י  ד  , ע ל א ר  א פ ז  י א ב  ו ט ם  ו י ר  ע ד  , ה ל כ י  א ו ב
. . . ם ו ר א ן  ע מ ט  ל ע ג נ י ר ן  ג י נ ע ג ר א פ ן  ס י ו ר ג ן  ו פ ן  ו א  , ן ק ו ק י  י ז ן  ו א ן  ק י ל ב י  י ז ן  ו א  , ם ו ט ע מ ו א

) ך י ל ר ה ע ב  ו ט ם  ו י  ' ר י  ר י ש מ (

We've Moved:

10 MORDCHE SCHER 
BLVD UNIT 002
Call/text: 845.782.6756 free delivery
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בס״ד

חברי הנהלת הקופה
מו״ה אלתר ישראל חיים קרויס הי״ו

מו״ה חיים יושע הערמאן הי״ו
מו״ה אברהם נחמן מייזעלס הי״ו
מו״ה יקותיאל מאיר גראס הי״ו

גבאי הקופה
מו״ה פישל פריינד הי״ו

מו״ה יואל לעפקאוויטש הי״ו
מו״ה יוסף לייב כהנא הי״ו

יושב ראש
מו״ה יואל משה בארלעוו הי״ו

Kipas Hakehila
Of Cong Yetev Lev D’satmar

Garfield Rd. #002 8
Tel. 845-783-5688 #9

Fax. 845-783-4995
Email. Kipa@cylkj.org
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דער
מלך
איז
דא
מיט

א פולן
פסח

צענטער..
פסח סעטס // מצה טאשן // הגדות 

גארטלעך - זיידן און געשטריקט, שווארץ/ווייס
טליתים // ציצית // קיטלעך // קאפלעך

קוקט ארויס אויף די גרענד אפענונג פון אונזער הערליכע גרויסע געשעפט אי"ה סוף זומער

BORO PARK:
3902 14th Ave.
718.854.7700

WILLIAMSBURG:
165 Lee Ave.
718.408. 8822

MONSEY:
17 Main St.
845.474.8822

MONROE:
7 Garfield Rd
OPENING  3/19

JERUSALEM:
י˘‡ ברכ‰ 48
02-5400011

W W W. M A L C H U T J U DA I C A . C O M

MALCHUS

טירן עפענען זיך אי"ה
זינטאג פרשת ויקרא,
כ”ו אדר הבעל"ט אויף

7 Garfield Rd

תושבי קרית יואל
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EARLY-BIRDBE
AT THE PESACH RUSH

R

// EUROPEAN MADE

SALE ENDS ר״ח ניסן

super sale .pdf   1   3/5/23   3:36 PM
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די נייע כח ענערגיע טרינק איז די בעסטע ענטפער פאר כח. ווען איר פארמאגט נישט קיין כח אנצוגיין, דרייוון, 

רייניגן, צוצוגיין צום שבת קודש, טאנצן אויף שמחות, ארבעטן, אויפזיין אין שפעטע שעה׳ן, איז כח אייער בעסטע 

אויסוואל. א געשמאקע ענערגיע געטראנק וועלכע וועט אייך העלפן אנגיין פאר לאנגע שעות.

צו באקומען אין אלע היימישע געשעפטן און געז-סטאנציעס
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עס איז אונזער שטאלץ   |   עס איז אונזער אינטערעסע   |   און עס איז אונזער אחריות!

זיך אנצושליסן רופט 
אונזער מנכ"ל:

הר"ר אברהם שלום 

הכהן שווארץ הי"ו
845.537.0767

הערליכע 
זכותים

הערליכע 
מתנות

אלס טייל פונעם גרויסארטיגן 
"קערה קאמפיין" וועלן ווערן 

צוגעטיילט אלס מתן שכרו בצדו

דבר השווה לכל נפש
די הנהלה האט ארויסגעשטעלט עטליכע זכותים וואס איז 

באמת "שווה לכל נפש", וואס דער איז דער סכום פון $1000 און 
$500 ווי אויך פאר מעוטי יכולת דער סכום פון בלויז $250, וואס 

מיט דעם וועט מען אפקויפן דער זכות פון פינאנצירן א "משפחה 
שלימה" פון די משפחות פון די בני הכולל, זיי אינטערצולאנען 

פון די גרעסערע הוצאות החג, און זיי העלפן אנקומען צום יו"ט 
מיט א רואיגקייט ווי אמת'ע בני מלכים, מאן מלכ"י רבנן.

פאר

: ם י ר ב ד ה  ש ל ש ת  ו כ ז ב

די 3 הערליכע מתנות 
וואס קומט שטארק 

צונוץ במשך החג

א הערליכער זמירות לפסח ווי אויך 
א שיינער חיבור להל' פסח "קונטרס 

סידור לפסח" ארויסגעגעבן דורך 
אחד מרבני הכולל שליט"א

 די גאר פראקטישן
"כוס מדידה" פאר 

די ד' כוסות

: ם י ת ו כ ז י  ד ן  ו פ ע  נ י י א ך  י י א ט  פ י ו ק

און באקומט: און באקומט:  און באקומט: 

 פאר אייער 
נדבה פון

$1,000
רין

זכות בן חו

 פאר אייער 
נדבה פון

$500

ריך
זכות כל דצ  פאר אייער 

נדבה פון

$250

רך

זכות שולחן עו
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Why do we dip on this night?
To show we’re Regal.
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ת נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות.
שב

ה

סידורו של שבת קודש
שב״ק ויק"פ - החודש הבעל״ט

מברכים חודש ניסן

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

זמן הדלה"נ: 6:50    זמן מוצש"ק: 8:19

מנחה וקבלת שבת
חצי שעה אחר זהדלקה״נ

______________________ • ______________________
 התאספות רבתי בשבת אחים ליל שב"ק

______________________ • ______________________בשעה 11:00

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

מנחה ורעוא דרעוין
חצי שעה אחר זהדלקה״נ

שלש סעודות מיוחד לתשב״ר בהיכל עזרת נשים

שבת שלום ומבורך

הנהלת הקהלה

בס״ד

באסעס נאך שלש סעודות צו שכונות ברך משה, ויואל משה, עצי תמרים
באסעס פארן פון ביהמ"ד הגדול פארעסט זייט
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ווילעדזש אוו מָאנרָאו: אין א פרישע 'וכבשוה' 
אויפגענומען  עקסטַאז  מיט  איז  דערגרייכונג 
געווָארן די נייעס איבער דאס זיך אריינציען אין 
פרישן  אינעם  די ערשטע משפחות  פון  באנייען 
אינעם  פרענקלין'  'שכונת  דעוועלָאּפמענט 
ווילעדזש וואס איז זוכה צו ווערן טייל פונעם עיר 

גדולה לאלקים קרית 
יואל המעטירה.

יואל׳ער  קרית 
ר  ע נ י ו א ו ו נ י י א
מיט  בַאגריסן 
ַאזַא  צופרידנהייט 
ּפָאזיטיווע  העכסט 
ווָאס  ַאנטוויקלונג 
ַא  פַאקטיש  איז 
אין  דורכברוך 
שטָאט׳ס  אונזער 
ג  נ יטערו יסברי או
נישט  ווייסט  וואס 
אפשטעל,  קיין  פון 
צו  קומט  עס  ווען 
צענדליגער  ַאזויפיל 
שּפָאגל-נייע  פרישע 
הערליכע דירות, און 
ווערט שוין פאקטיש 
ברוב  באנייעט 

שמחה וחדוה.

קרית יואל: 
״ארץ 
הצבי״

ר  ע ד
ר  ע ג י ד ל ד ו ר ּפ ש
קרית  פון  וואוקס 
עּפעס  איז  יואל 
ווָאס מיר ַאלע לעבן 

אין  ָאּפ  זיך  ס׳שּפיגלט  און  טָאג-טעגליך  מיט 
דאס  ווערט  ַאממערסטנס  ָאבער  געביטן.  ַאלע 
דעוואלאפמענט  גרעסערע  א  ווען  באגריסט 
ווערט פארענדיגט מיט צענדליגער שפאגל נייע 
הייזער וואס דינט אלס שטארקע יסוד און באזע 
פאר  קוראזש  גיבט  און  שכונה  פרישע  א  פאר 

אנדערע צענדליגער משפחות אפצוקויפן הייזער 
אויף די צענדליגער גאסן ארום.

אומגלויבליך-שנעל-לויפנדע  די  ַאדַאנק 
הרחבת גבולי הקדושה און וואוקס פון קרית יואל 
רבתי, ימה וקדמה צפונה ונגבה — איז דאס שוין 

היינט א שטייגערליכע ערשיינונג ווי נאר עס איז 
פארהאן א מנין אידן טוט דאס שאפן א דאמינא 
אומצאליגע  פרישע  פון  אנלויף  א  מיט  אפעקט 
אויפגעבויעט  בעבר  שוין  האט  וואס  משפחות 
און געברענגט דאס שאפונג פון פילע געגענטער 
פון  איטליכע  אין  היינט  שוין  וואוינען  עס  וואו 

ערשטע משפחות באנייען שפּאָגל-נייע 
רחבות׳דיגע הייזער אין 'שכונת פרענקלין' 
דעוועלאפמענט אין הארץ פון קרית יואל

פרישע וכבשוה עפאכע בקורות ימי קרית יואל:

נארוואס באנייטע דעוועלאפמענט מיט לעכטיגע 'זעקס 
און דרייסיג' הייזער הייבט אינטערעסע אינעם גאנצן 

שכונה מיט פרישע חרדישע משפחות אויף פילע ארומיגע 
גאסן אין 'טאון אוו מאנראו' ביז אריבער לעיק סטריט

זמן חירותינו: 
דעוועלאפמענט באנייעט 

צום בעפארשטייענדן 
יו"ט פסח הבעל"ט

ימין ושמאל תפרוצי!

ימין ושמאל תפרוצי! אויסגעברייטערטע שטאט מיט פילע נייע גאסן
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וואס  משפחות  הונדערטער  שווערע  שכונות  די 
אלעס איז געקומען אדאנק די ערשטע נחשונים 
און  ווייטער  גיין  צו  א פתח  געצייגט  וואס האט 
יעדער  וואס  גבול  בלי  שטאט  די  אויסשפרייטן 

געניסט היינט פון די פרוכטיגע פירות.

ָאט איז עס דָא: ַא 
מַאיעסטעטישע פראיעקט!

ַאז  דערפרייענד,  ַאזוי  עס  איז  דערפַאר  ָאט 
מ׳קען פַאר׳ן ציבור תושבי קרית יואל ברענגן די 
פריידיגע באריכטן ווען א 24'סטע שכונה האט זיך 
פריידיג אנגעשלאסן אלס טייל פונעם עיר הקודש 
״דעוועלאפמענט״  ברענד-נייע  די  יואל.  קרית 
דירות,  חלום-שיינע  ַאהער  שטעלט  ווָאס 
אויפ׳ן  פַארדינגען  צו  געווידמעט  סּפעציעל 
פרישע  פַאר  הויּפטזעכליך  טערמין,  לענגערן 
וכלה. קיינע בעיסמענטס  ּפָארפעלקער און חתן 
ריכטיגן  מיט׳ן  ״דירות״  הערליכע  זָאגַאר  נָאר   —
מיט  דַארף  ״דירה״  ַא  ווָאס  ווָארט  פון  משמעות 

זיך פָארשטעלן!

די נייע שכונה, הייבט זיך ַארויס מיט שטָאלץ, 
ַאּפַארטמענטס  פארענדיגטע  צענדליגער  מיט 
פרענקלין״  ״שכונת  מַאיעסטעטישן  פונעם 
ּפרָאיעקט, פולקָאם גרייט זיך דערין ַאריינצוציען. 
וועג  זייער  שוין  מאכן  טרעקלעך  מאווינג  און 
'שכונת  תושבי  משפחות  גליקליכע  פרישע  מיט 
פרענקלין' וועלכע טוען באנייען די הייזער מיט 
שמחה ערב זמן חירותינו צום יו"ט פסח הבעל"ט.

נישט בלויז ַא 
דעוועלאפמענט 

— ַא געגענט!

ַאלעס.  נישט  איז  ַאליין  ״דעוועלאפמענט״  די 
בשעת׳ן  יעדן,  ביי  שּפילט  רָאלע  גרויסע  ַא 

אויסקלויבן א דירה, די ״געגענט״.

נישט  טאקע  האט  ערווארטעטע  דאס  אט 
געשפעטיגט ווען פילע אינגעלייט, ראשי משפחה 
וועלכע זוכן צו וואוינען אין א היימישע געגענט 
האבן געזען דעם אויפבליה פונעם געגענט אינעם 
'ווילעדזש אוו מאנראו' אלס ַא גָאלדענע מציאה. 
זיך  און  וואוינען —  צו  די מעגליכקייט  זיי  ס׳גיט 
בַאקוועם מַאכן — אין א געשמאקע סביבה, און 
דאס האט געפירט צום שטארקן אינטערעסע ביי 
פילצאליגע משפחות וועלכע האבן זיך אנגעהויבן 
מארקעט,  דארטיגן  אינעם  פאראינטערעסירן 
דעוועלאפמענט  נייע  די  האט  ווירקליך  און 
שטארקע  א  געברענגט  פרענקלין'  'שכונת  אין 
שפרינג אינעם מארקעט ווָאס טוט ַאריינבלָאזן ַא 
פרישקייט אינעם טעגליכן הלוך ילך פון די נייע 
קויפן  משפחות  פרישע  זעענדיג  איינוואוינער, 
און זיך אריינציען לארכה ולרחבה פונעם גאנצן 
לעיק  די  אריבער  ווי  ווייט  אזוי  ביז  אומגעגענט 

אויפן רוט 17 עם.

דער דירות קָאמּפלעקס מיט אירע 36 יוניטס. 
גרעסערע און קלענערע, איז פַאקטיש א שכונה 
פאר זיך. מיט ּפַארקינג, שיינע גראונד, הערליכע 

גראז און ביימער און ברייטע סיידוואלקס ארום 
העכער  פארמאגט  שכונה  די  שכונה.  גאנצע  די 
70 ּפַארקינג ערטער וואס באדייט אן עלימינירונג 
פון סיי וועלכע צוקונפטיגע ּפַארקינג מַאנגל, ווען 
אפילו ביי שמחות וועט מען בעז"ה קענען רואיג 
קומען  וועלכע  ציבור  גרעסערע  ַא  דערשטרייטן 

צופָארן מיט די קַארס.

אין  געווָארן  געבויעט  איז  ּפרָאיעקט  דער 
צענטער פון די היימישע "ווילעדזש אוו מָאנרָאו" 
רבתי  עיר  פון  טייל  אינטעגרַאלער  אן  איז  ווָאס 
האבן  יארן  לעצטערע  די  אין  ווען  יואל,  קרית 
פילע צענדליגער, און זָאגַאר הונדערטער, קרית 
געבויעט  אדער  געקויפט  משפחות  יואל'ער 
זייערע הייזער אינעם ווילעדזש. צווישן די פילע 
שכונת פון קרית יואל וועלכע זענען אונטער די 
יוריסדיקציע פון ווילעדזש אוו מאנראו ציילן זיך 
די בַארימטע געגנטער פון: שכונת העלף הַאלָאו; 
די  פון  טייל  גַארדענס;  סמיט  שכונת  פון  טייל 
שכונת  קָאורט;   פעני  ווינטשעסטער;  היימישע 
גַארדענס;  פרעסטוויק  שכונת  ווערצבערגער; 
נייע  די  פון  עטאבלירונג  די  מיט  אצינד  און 
גאלדענע  די  ווייטער  זיך  ציט  דעוועלאפמענט 
קייט פון 'שכונות' בתוככי עיר רבתי קרית יואל 
זען  דאסמאל  וועט  מאנראו'  אוו  'ווילעדזש  ווען 
'וועיוו' פון פרישע היימישע משפחות  א פרישע 
וואס  אומגעגענט  פרענקלין  די  אין  דאסמאל 
לעיק  היימישע  די  אריבער  אויס  זיך  ברייטערט 
מיט  באזעצט  פיל  שוין  איז  וואס  גאס  סטריט 
אידישע געשעפטן און טוט נאכפאלגן מיט קרית 

יואל'ער משפחות. אויסצושּפרייטן און פארמירן 
פרישע שכונות אינעם עיר גדולה לאלקים.

דא וואוינט א איד; פרישע 
תושבים גרייטן זיך צו 

פראווען ערשטע סדרים 
אינעם נייעם שכונה!

שטייענדיג אין ברען פונעם פסח סעזָאן, גרייטן 
חירותינו מיט  זמן  צום  איינוואוינער  נייע  די  זיך 
בעז״ה!  וועלן  און  הדעת  הרחבת  געוואלדיגע  א 
מקדש זיין דעם געגענט מיט די ערשטע לעכטיגע 

סדרים דעם קומענדיגן יו"ט פסח הבעל"ט.

תושבי קרית יואל באגריסן די ערגענצונג פון די 
״שכונת פרענקלין״ ּפרָאיעקט מיט פרייד — דָאס 
איז דָאך נָאך ַא רינגעלע, נָאך ַא בליַאטשקענדע 
דער  אין  ַאריינגעשלייפט  ווערט  ווָאס  דיַאמַאנט 
אירע  ווָאס  יואל״  ״קרית  פון  קייט  גָאלדענער 
גרעניצן צושּפרייטן זיך ַאזוי וואונדערליך, העכער 
יעדע פָאראויסשַאצונג, העכער יעדע ערווַארטונג, 

ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ.

אהער  ביז  געגענט  נייע  יעדע  ווי  אזוי  און 
נאכפאלגן פרעכטיגע בתי מדרשים,  וועט בס"ד 
צוגעשטעלט  זיין  וועט  עס  און  טהרה,  מקוואות 
טראנספארטאציע צו די בניני המוסדות און אזוי 
א מהודר'דיגער  ווערן  איינגעשטעלט  וועט  אויך 
עירוב צו קענען מטלטל זיין בין שכונה לשכונה.

וידגו לרוב בקרב הארץ!

כ"ק אדמו"ר שליט"א 
באזוכט 'שלאכט 

הויז' פון גסות שחיטה 
אין שיקאַגאָ פאר 
מהודר'דיגע פלייש 

געשעפטן דקהלתינו הק' 
לקראת חג הפסח

אין באגלייטונג פון הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א און הרבנים 
הגואה"צ שליט"א רבני ועד השחיטה דקהל יטב לב

אויספירליכע באריכט וועט אי"ה נאכפאלגן

על משמרת הכשרות:
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פָאלגנד איז די ָאריגינעלע שילדערונג
לעצטע ווָאך דאנערשטאג בין איך ַארויסגעפָארן, מיט א יונגערמאן פון קרית 
סעקיוריטי'  'מאקסימום  דער  אין  וועבערמאן.  נחמי'  ר'  באזוכן  גיין  צו  יואל, 

טורמע וואו ער געפינט זיך. 

נָאך ַאזויפיל הפצרות; מען 
לָאזט זיך ַארויס אין וועג...
איך האב געפרעגט דעם יונגערמאן וואס האט מיך געטרָאגן, צי ער גיט מיך 
ערלויבעניש אים צו דערמַאנען, ווייל איך וויל רעדן וועגן דעם באזוך אויף די 

'חצי שיעור' פראגראם, און ס'איז ַאן ענין פון "מפרסמין עושי מצוה". 

ער איז נישט געווען צו ענטוזיַאסטיש וועגן דעם, אבער ווען ער האט געזען אז 
איך פיל אז טאמער זאג איך דעם אמת'דיגן נאמען פון דעם יונגערמַאן, וועט עס 
געבן די גאנצע געשיכטע מער ווָארהייט, און עס וועט מאכן דעם 'חצי שיעור' 
פראגראם מער אינטערסאנט, הָאט ער "בעל כרחו יענה אמן" מיך געגעבן דעם 

"ָאקעי" און איך הָאב עס גענומען ַאלס ַא יא...

וועל איך דעריבער זָאגן זיין נאמען בלויז יעצט און בלויז איינמָאל, און במשך 
דעם שמועס וועלן מיר אים רופן "מיין חברותא". דער אינגערמַאן הייסט ר' יואל 
אפרים אליעזר ווייס הי"ו. ער האקט מיר שוין אין קאפ א לאנגע צייט, אפשר 
שוין א יָאר צייט, אז איך זאל קומען מיט אים כאטשיג איינמאל באזוכן ר' נחמי'. 
וויכטיגקייט דערפון אויף  ווי איך שוין האב עטליכע מאל ערווענט דָאס  אזוי 

דעם פראגראם.

איך האב אים מדחה געווען 'באמת הבנין', יעדעס מאל ער האט גערופן, יעדע 

הרב שאול קליין

איינדרוקן פון מיין בַאזוך אין 
דער 'שאואינגגאן' טורמע

טויזנטער תושבי קרית יואל, און "ווָאכנשריפט" ליינער איבער דער גַאנצער וועלט, הָאבן פָאריגע 
דינה  בן  צבי  נחמי'  ר'  הרה"ח  ווי  מָאנָאלָאג,  הַארצרייסנדע  די  ליינענדיג  טרערן,  פַארלָאזט  ווָאך 

שליט"א שילדערט ַאזוי לעבעדיג זיינע ביטערע ליידן אין טורמע. 
אידישע קינדער אומעטום הָאבן אויסגענוצט די הייליגע טעג פון 'שבת ּפרה', בין גאולה לגאולה, 
צו מתּפלל זיין פַאר אחבנ"י הנתונים בצרה ובשבי'. מען הָאט געהערט פון ַאסַאך נשים צדקניות 
וועלכע הָאבן אינזין געהַאט דעם נָאמען ביי די הייליגע שבת ליכט און ווָאס הָאבן זיך פָארגענומען 
קבלות טובות לזכותו. ווָאס ס'איז זיכער ַאז די ַאלע תפלות און קבלות מַאכן ַאן אויסערגעווענליכן 

רושם אין הימל, און וועלן בעז"ה ברענגען די גרויסע ישועה.
איז עס טַאקע ַא 'דבר בעתו' צו ווידמען ַאצינד דעם קָאלום, צו ציטירן פון ַא לעצטיגן בַאריכט, 
ווָאס איז  איבערגעגעבן געווָארן דורך דעם בַאקַאנטן מחנך און שריפטשטעלער, הרב שאול קליין 
שליט"א, אויף זיין ּפָאּפולערן "חצי שיעור" ּפרָאגרַאם, דעם פַארלָאפענעם ּפרשת תשא העעל"ט, 
וואו ער הָאט פַארציילט איבער זיין נָארווָאס – ָאּפגעהַאלטענעם בַאזוך אין דער טורמע, ביי הרה"ח 

ר' נחמי' שליט"א, און זיינע איינדרוקן פון די קורצע עטליכע שעה ווָאס ער הָאט דָארט געוויילט. 
צו דער געלעגנהייט וואונטשט די "קרית יואל ווָאכנשריפט", בשם די טויזנטער ליינער, תושבי 
קרית יואל און בשם דעם גַאנצן כלל ישראל, ַא הַארציגן "ברכת מזל טוב" פאר הרבני החסיד ר' נחמי' 
צבי שליט"א, שטייענדיג אין דער "שבע ברכות" וואך, נָאך דער גרויסער שמחת החתונה פון זיין זון 
החתן תמים למעלות נ"י עב"ג תחי', ווָאס איז געּפרַאוועט געווָארן די ווָאך זונטָאג ָאוונט ּפרשת 
ויק"פ, בסימן טוב ובמזל טוב. ויהי רצון ַאז די שמחה זאל טַאקע משּפיע זיין אן אייביגע שמחה, 

לראות רב שפע ונחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך הרחבת הדעת ושמחת עולם על ראשו, אמן!
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חודש צי צוויי חדשים, דא האב איך געהאט די פלו, און איך האב 
אים געזאגט 'רוף מיך אין צוויי חדשים'... דַאן בין איך געווָארן ביזי 
ווען ער הָאט מיך גערופן אנפאנג  'חינוך מיוחד'... דעריבער  מיט 
לעצטע וואך האב איך געפילט אז איך מוז שוין גיין, ברוך השם איך 

פיל שוין בעסער.

 איבערהויפט, הָאב איך זיך געמַאכט ַא קל וחומר: ער איז זייער 
א ביזי ביזנעסמאן, ער איז אן עקזעקוטיוו אין די ּפרעסטיזשפולע 
זיין  בַאזוכט  כ'הָאב   - מארגעדזשעס',   'ארק  פירם,  מארגעדזש 
ָאבער   – צוריקגעקומען  זענען  מיר  ווָאס  נאכדעם  אפיס  הערליכן 
טרָאץ דעם געפינט ער די צייט צו וויזיטן 'יעדן מיטווָאך', סאו קען 
איך אויך טרעפן 'כאטשיג איינמָאל' איך זאל גיין מיט אים. בין איך 

טַאקע געגאנגען מיט אים לעצטע וואך.

צוויי סיבות פַארווָאס 
ס'איז ַאזוי וויכטיג 
צו גיין בַאזוכן 
רעדן  דורך  בלויז  ווייל  כל,  קודם  דעם,  וועגן  רעדן  וויל  איך 
וועגן דעם וועט עס געבן פובליסיטי און מער מענטשן וועלן ווערן 
אינוואלווד, צו גיין בַאזוכן ר' נחמי' און די אנדערע אחינו בני ישראל 

הנתונים בצרה ובשביה.

ווען א  צוזאמען,  גייען אלץ  ובשביה'  'בצרה  ווערטער  צוויי  די 
איד איז 'בשביה' איז ער אויטאמאטיש 'בצרה'; א איד קען נישט גיין 
אין שול אזוי ווי ער איז צוגעוואוינט, ער איז קאנטראלירט יעדע 
שריט און טריט 7-24, און ער קען אפילו נישט גיין צו די אייגענע 

קינדער'ס בר מצוה אדער חתונה.

דערנָאך איז פַארהַאן נָאך ַא סיבה פארוואס ס'איז וויכטיג צו גיין: 
ווייל א מענטש וואס איז חשוב באקומט מער וויזיטערס. ס'איז דא 
דארטן מענטשן וואס באקומען קיין וויזיטערס, זיי שמאכטן דארט 
דרייסיג יאר און קיינער איז נישט אינטערסירט אין זיי. די 'פריזן 
ווער  אויך  און  און אלעס,  אויף אלעמען  סיסטעם' האלטן חשבון 
זייערע פריזענערס זענען, און די וועלכע זענען וויכטיג אין זייער 

געזעלשאפטן ווערן באהאנדלט אנדערש.

אן אומבַאגרינדעטע און 
רשעות'דיגע אורטייל 
איידער איך וועל זאגן ווי אזוי די וויזיט איז געגאנגען וויל איך 
האט  וואס  מענטש  א  –אלס  מצב.  זיין  כלפי  זאך  איין  זאגן  בלויז 
אסאך צאמגעליינט, הָאב איך שוין געליינט הונדערטער קעיסעס. 
כ'קען זָאגן ַאלס מיין ּפריווַאטע מיינונג ַאז ס'איז נישטָא נָאך ַאזַא 
דעם  פון  גרינד  זינלָאזע  די  לענגער  דָא  ערקלערט  )ר' שאול  קעיס.  סָארט 

קעיס(.

קענען  זיי  און  יָאר   16 בַאקומען  הָאבן  פַארברעכער  ַאנדערע 
ַארויסגיין פריער פאר 'גוד ביהעוויער'. לויט ַאלע מַאטעמַאטיק און 
אינפָארמַאציע ווָאס איך הָאב איז קלָאר ַאז אויב נחמי' צבי בן דינה 
ווָאלט נישט געווען 'האסידיק', וואלט ער אין יעדנס פאל שוין לאנג 
געווען אויף דער פריי. ָאבער מיסטער וועבערמאן האט באקומען 
100, הונדערט יאר, ס'איז נישט 100 אויף א טעסט, הונדערט יאר! 

איז דאס יושר? אין רוסלאנד טוט מען דאס נישט.

ַאביסל  דעם  געבן  כָאטש  וויל  איך  ַאז  געקלערט  איך  הָאב 
דעם  דורך  בַאזוך,  מיין  פאר  און  'קעיס'  דעם  פאר  ּפובליסיטי 
צענדליגער  דורך  אויסגעהערט  ב"ה  ווערט  וואס  ּפרָאגרַאם 
אמן'  יענה  כרחו  'בעל  ַא  בַאקומען  אויך  האב  איך  טויזנטער. 
ערלויבעניש פון ר' נחמי', אז אויב איך וויל דיסקוטירן דאס אויפ'ן 
פראגראם קען איך עס טון סיי וואסערע וועג וואס איך פיל אז 

ס'איז די ריכטיגע וועג דאס צו טון. 

די געגנט פון דער תפיסה
ַאלזָא די תפיסה וואו ר' נחמי' געפינט זיך איז א 'ניו יארק סטעיט 
'שאואינגגאן  זיך  רופט  עס  פריזאן'.  'פעדערעל  א  נישט  פריזאן', 
קארעקשענאל פאסילעטי'. איך האב געהערט פון דעם פריזאן יארן 
צוריק, און דאס איז אויך די נאמען פון א טַאון  אין אלסטער קַאונטי.

 די 'שאואינגגאנק' מאונטענס זענען א חלק פון די 'אפילעשיע' 
מאונטענס. די שאואינגגאנק מאונטענס האט אנדערע נעמען אין 
ניו דזשוירזי, פענסילוועניע, אין אנדערע סטעיטס וואו די מאנטעין 

רעידזש גייט אדורך.

פון ארום  איז  רוב פריזענערס דארטן,  וויזיטינג שעות פאר  די 
אויף  זיין  דארט  קענען  מענטשן  דריי  מאקסימום   ,2:15 ביז   8:30

איינמאל פאר איין וויזיטער. 

מיין חברותא איז שוין 
בַאקַאנט פאר די גַארדס 
איז  דארטן,  גענומען  אכט  אין  האב  איך  וואס  זאך  ערשטע  די 
וואס אין די ביזנעס וועלט זאגט מען, זענען די אינגרידיענס פאר 
הצלחה, 'איטס נאט וואט יו נאו, איטס ָהו יו נאו', ס'איז נישט וואס 
קענסט,  דו  וועמען  ס'איז  איז,  קענטעניס  דיין  וואס  קענסט,  דו 

וואסערע פראטעקציע דו האסט.

גוט אלע  וואך קען שוין  יעדע  גייט דארטן  וואס  מיין חברותא 
גארדס, און זיי קענען אים, און אבוויעסלי איך האב געזען, ער איז 
זיי רעספעקטירן אים. דעריבער בין איך פאר א  זיי,  באליבט ביי 
מילי סעקונדע געווען שאק"ט ווען דער איבערווָאגיגער  גארד האט 
אים געפרעגט 'סיריעסל"י, הו"ם א"ר י"ו וויזיטינ"ג טודעי'? דערנאך 
האט מיין חברותא אנגעהויבן צו זאגן אביסל שטאמלענדיג: א-א-

צעלאכט.  זיך  הָאבן  ביידע  און   ".. לוק  וויזיטינג...לעט..מי  אאיים 
הָאב איך פַארשטַאנען ַאז ס'איז ַא דזשאוק.  

די צוגרייטונגען 
ַאריינצוגיין אין תפיסה
דער גארד האט אים געגעבן א שליסל וואו מען זאל איינשפארן 
די  די שליסלעך,  בערזל,  די  דזשעקעט,  די  און  קליידער  אונזערע 
סטרימינג  'מעטעל  די  טריגער"ן  ס'קען  וואס  אלעס  און  סעלפאון 

דעווייס'.

די איינציגע זאך וואס זיי לאזן דיך נעמען איז א זאך וואס ס'האט 
א 'פיקטשער איי די', קענסט מיטנעמען דעם לייסענס אדער דעם 
ּפַאסּפָארט. מען קען אויך מיטנעמען אביסל קעש און א קרעדיט 

קארד צו קויפן עסן פון די ווענדינג מאשין.

מיין חברותא איז געווען סורפרייזט אז די ערשטע מאל, - טאקע 
די וואך, האבן זיי נישט פארלאנגט אז די וויזיטערס זאלן נעמען א 
נעמען,  דַארפן  יעצט פלעגט מען עס  ביז  'רעפיד קאוויד טעסט'. 

אבער יעצט ב"ה הָאבן זיי דָאס שוין געענדיגט. 

איידער מען איז אריינגעגאנגען האב איך געדארפט נעמען מיין 
פיקטשער אן א גלעזער. זיי האבן געסקענט מיין דרייווערס לייסענס 
צו זען צי ס'מעטשט די פיקטשער, און ס'איז אלעס אריינגעפיטערט 
געווארן אין א קאמפיוטער, אין א סעקיוריטי סיסטעם, וואס איז 
געמאכט געווארן דורך... א אידישע פירמע, די 'סעפרען קָאמּפַאני'

 ער האט עס ארויסגעדרוקט אויף איין ּפַאּפיר, אונזערע ביידע 
דָאקומענטן. זיי האבן עס אריינגעטראגן אין די וויזיטערס רום ווי 
מיר האבן עס געגעבן צו דעם גארד וואס איז דארטן געזעצן 'על 

הדימוס', אויף א הויכע ּפלַאץ אין די וויזיטינג רום.

אויך הָאבן מיר בַאקומען א זיגל, וואס מען קען נישט זען די זיגל, 
ס'איז 'אינוויזעבעל', נאר דורך א סּפעציעלע מאשין, אבער ווען מען 
גייט ארויס ווילן זיי זען דעם זיגל אויף דיר. טאמער איז נישטא קיין 
זיגל אויף דיין האנט מיינט דָאס אז עמיצער אינסייד וויל אנטלויפן 

פון דארטן.

דורכגיין  געדארפט  הָאבן  אריינגעגאנגען  זענען  מיר  איידער 
אזא 'מעטעל דיטעקטער' אזוי ווי אין עירפארט. אבער ס'זעט מיר 
אויס אז די 'מעטל דיטעקטער' וואס זיי נוצן איז נאך אפילו מער 
ַאזַא  אויפגעפיקט  ס'האט  ווייל  עירפארט,  דער  אין  ווי  סענסיטיוו 
מעטל סנעפ אויף מיינע הויזן און אביסל מעטאל אויף מיין וועסטל, 
איך האב דאס קיינמאל נישט געהאט ביי די עירפארטס סקענינג 

מאשינס.

מען קומט אן אין דעם 
וויזיטינג צימער 
קיין אינטש פון די גאנצע פאסיליטי איז אן ווידעא קאמערעס. 
אין די גרויסע וויזיטינג רום וואס איז בערך הונדערט פיס ביי 25 
געקענט  האב  איך  וואס  קאמערעס   14 געציילט  איך  האב  פיס, 

דערנָאך איז פַארהַאן נָאך ַא סיבה פארוואס ס'איז וויכטיג צו גיין: ווייל א 
מענטש וואס איז חשוב באקומט מער וויזיטערס. ס'איז דא דארטן מענטשן 
וואס באקומען קיין וויזיטערס, זיי שמאכטן דארט דרייסיג יאר און קיינער 
איז נישט אינטערסירט אין זיי. די 'פריזן סיסטעם' האלטן חשבון אויף 
אלעמען און אלעס, און אויך ווער זייערע פריזענערס זענען, און די וועלכע 
זענען וויכטיג אין זייער געזעלשאפטן ווערן באהאנדלט אנדערש.
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זען, און מסתם איז דא אסאך באהאלטענע קַאמערעס. מסתם מוז 
וואו  שטוב  סּפעציעלע  א  פאסילעטי'  'פריזאן  די  אין  זיין  ערגעץ 

'פריזאן אפישעלס' ווַאטשן די בָארינג ווידעָאס א גאנצן טָאג.

ווען מיר זענען אריינגעקומען אין דעם וויזיטינג צימער איז ר' 
וועלכע  געזאגט  אונז  האבן  זיי  אבער  געווען,  דארט  נישט  נחמי' 
מיך  האב  איך  פאר  דערויף.  זיצן  קענען  מיר  באנק  רינדעכיגע 
אראפגעזעצט בין איך געגאנגען צו די זייט אביסל צו זיך אומקוקן 
ספרים  קליינע  אפאר  געווען  ס'איז  און  אויס,  ס'זעט  אזוי  ווי 

שראנקלעך דָארטן. 

איין גאנצע קליינע ספרים שאנק מיט דריי שעלווס האט בלויז 
געהאט ספרי קודש. אין אן אנדערע קליינע שאנק איז בלויז איין 
פון  בוקס  ווייניגער  נאך  און  בוקס  נוצר'ישע  מיט  געווען  שעלוו 

אראביש אדער אין ענגליש וואס רעפערירט צו איסלאם.

מיר בַאגעגענען ר' נחמי' 
זיי  האבן  אראפגעזעצט  זיך  האבן  מיר  ווָאס  נאכדעם 
סעקיוריטי  מאקסימום  א  ס'איז  אפילו  נחמי'.  ר'  אריינגעברענגט 
פריזען, האבן זיי געלאזט איך זאל אים געבן שלום עליכם. איך הָאב 
קודם מיך געקווענקלט, איך האב נישט געוויסט צי מען מעג אדער 
נישט, אבער ער האט מיר געזאגט, ס'איז אוקעי דָא. אין ַאנדערע 
תפיסות וואו איך בין געווען האבן זיי מיר גראד  געזאגט ווען איך 

בין אריינגעגאנגען 'נאו הענד שעיקינג'.

אויך די יוניפארם סיסטעם איז נישט געווען דאס וואס איך האב 
געזען ווען מיר הָאבן בַאזוכט איבער 15 יאר צוריק דעם פעדעראל 
פריזען אין אוטאסוויל. דָארט, אפילו אין די קעמפ, איך רעד שוין 
איינער  יעדער  האט  אוטאסוויל,  פון  חלק  פריזען  די  פון  נישט 
געדארפט טראגן, עכ"פ דעמָאלט, א גרינעם העמד און א גרינעם 
זעלבע  די  געזען  האב  איך  שטיוולעך.  פריזען  גרויסע  און  הויזן 
זאך ווען איך האב בַאזוכט הרב סאמעט אין א 'מידיום סעקיוריטי 
פעדערַאל תפיסה' אין עלענוואוד פענסילוועניע, איז אויך געווען 

יוניפארמס.

אין די אלע פלעצער האב איך געזען, אז די ַאנדערע לבוש איז 
נישט אזוי פַארווייטָאגט פאר א גוי אדער פאר להבדיל א פרייער 
איד, אבער ס'איז מורא'דיג שווער פאר א היימישן אידן ווי לבוש 
אין  און  געזעלשאפט  חסידישן  אין  ראלע  גרויסע  אזא  שפילט 
לעבן. קיין חסיד'ישער איד העכער דעם בר מצוה יָארגַאנג וואלט 
אין  הויזן  גרינע  מיט  העמד  דיקע  גרינע  א  מיט  ארומשפאצירט 
שווארצע  גראבע  גרויסע  מיט  פארק,  בארא  אדער  וויליאמסבורג 
קארעקשנעל  סטעיט  יארק  ניו  'שאואינגגאנק  אין  דא  שטיוול. 
פַאסיליטי' האט ר' נחמי' ב"ה געקענט טראגן א ווייסן העמד פונקט 

אזוי ווי די גאסן פון וויליאמסבורג.

מען קויפט ַאביסל 
עסנווַארג אין דעם 
ווענדינג מַאשין 
ווענדינג מאשין, ער האט  געגאנגען צו דעם  איז  מיין חברותא 
געגעבן א קלאפ דארט זיין קרעדיט קארד און ער האט געקויפט דריי 
מיעל מארט, 'סטעיק מיעלס', איינס פאר די מרת וועבערמאן וואס 
איז געקומען א קורצע צייט שפעטער און ער האט זיי אנגעהייצט 
אין די מייקראוועיוו. ער האט אויך געקויפט דריי פאטעטע טשיפס 

און אביסל ווַאסער. 

דאס איז א געוואלדיגע חסד וואס מען קען זיך נישט פארשטעלן. 
ווענדינג  די  פון  קויפן  נישט  קענען  דארטן  פריזענערס  די  ווייל 
מאשין אפילו זיי האבן געלט. דעריבער, ווען מען וויזיט איז דָאס 
נאך א חסד וואס מען קען טון, ווייל דער וויזיטער איז ערלויבט צו 
קויפן וואס ער וויל פון די ווענדינג מאשין פאר זיך און פאר וועמען 

זיי וויזיטן.

"צדיק אוכל 
לשובע נפשו ובטן 
רשעים תחסר"
יארצייט  די  אסתר,  תענית  נָאטיצן  די  שרייב  איך  ווי  אזוי  און 
פון מיין גרויסן רבי'ן, דער סאלקער רב ר' אליעזר פיש זצ"ל, וואס 
אויסער אנדערע זאכן תורה און קדושה און תפילה, איז ער געווען 
זייער גרויס מיט חסד, און ער האט געוואוסט ווי אזוי צו זאגן מוסר 

פאר זיינע תלמידים.

 האט ער אמאל נאכגעזאגט פון עמיצן, - איך געדענק נישט ווער 
ובטן רשעים תחסר,  נפשו  אוכל לשובע  "צדיק  ס'שטייט   - ס'איז 
די פשוט'ע פשט  כ"ה.  פסוק  י"ג  אין משלי קאפיטל  דָאס שטייט 
איז אז א צדיק עסט נישט איבער די מאס, ער עסט נאר אזויפיל צו 
זיין זאט, אבער דער רשע האלט אין איין עסן און עסן און אייביג 

פעלט אים.

אבער די פשט וואס ער האט געזאגט איז, "צדיק אוכל", ער עסט, 
אפילו "לשובע נפשו", אפילו ער איז שוין זאט, כדי אז זיין גאסט וועט 

זען אז דער בעה"ב עסט נישט וועט ער אויך נישט וועלן עסן, אבער 
ער וויל דאך געבן דעם גמילות חסד, ער וויל דאך געבן די הכנסת 
אורחים, עסט ער אויך. אבער דער רשע וועט נישט עסן אפילו ער 

איז הונגעריג כדי ער זאל נישט מוזן געבן קיין עסן פאר זיין גאסט.

און  אויסער שבת  טאג  א  נישט  געדענק  איך  אפילו  דעריבער, 
יום טוב ווען 12:00 אזייגער מיטאג האב איך געגעבן א 'מילמארט 
סטעיק ּפעקעדזש' פון ביעף סטעיק, רייז און אביסל קוגל, הָאב איך 
געטראכט פון דעם ווארט בשעת איך האב געגעסן מיט געשמאק 

דעם מאכל. 

און כ'מוז אייך זָאגן, ס'איז געווען גאנץ גוט... אפאר שעה נאכדעם 
האב איך נאך אלס גוט געפילט פון דעם געשמַאקן  מאכל. קען זיין 
איך דארף עס טון מער אפט אפילו אינדערהיים, איך זָאל נישט ַאזוי 
ּפונקטליך אויסהערן מיין דאקטאר ווָאס זָאגט אז איך מוז עסן מער 

גרינצייג סַאלַאט און מער פרוכט וכדו'... 

ּפדיון שבוים אויף 
צוויי שעה...
רצופות.  שעות  צוויי  ַאריבער  נחמי'  ר'  מיט  גערעדט  האבן  מיר 
און ב"ה איך האב געזען אז אין די צוויי שעה איז דער מוח נישט 
געווען אין פריזען. און די ווייטאג פון די תפיסה איז צייטווייליג אוועק 
געגַאנגען. מיר האבן גערעדט פון אלעס און גארנישט. און וועגן דעם 

איז ַאזוי וויכטיג צו באזוכן און מען זאל האבן א העפטיגע שמועס. 

וויזיט, אויב מען טוט עס ריכטיג, איז  ַאזַא  אזא געשפרעך און 
דָאס ַא "מיני פדיון שבוים", א חיי שעה פדיון שבוים. דאס הייסט 
אז הגם די קערפער פון אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה 
זיין  קען  מוח  זיין  אבער  'פאסילעטי',  די  פארלאזן  נישט  קענען 

ערגעץ אנדערש פאר די קורצע צייט וואס מען שמועסט.

מי כעמך ישראל! 
די עסן פון דעם 
ווענדינג מַאשין 
און איך מוז דא צולייגן נאך אינפָארמַאציע וואס איך בין געוואויר 

געווָארן דארטן.

האט  ער  וואס  מאשינס,  ווענדינג  די  פון  אייגענטומער  דער   
געקויפט פון די תפיסה די עקסלוסיוו רעכטן אנצופולן דאס עסן אין 
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די ווענדינג מאשינס, די קאמפאני ווערט אנגערופן 'פעפסיקא 
גרויסע  די  מיט  אפיליעיטעד  זענען  זיי  וועלי'.  האדסאן  אוו 
'פעפסי קאלא' קאמפאני אבער נישט א חלק דערפון. עס איז א 
גוי'אישע לאקאלע ביזנעס. אידן ב"ה זענען אנגעקומען צו זיי, 
זיי זאלן אנפולן איין שורה פון די ווענדינג מאשינס מיט כשר 

למהדרין עסן.

די סופלייער איז א היימישע חסיד'ישער איד, א היימישע 
קאמפאני. מען האט מיר געזאגט אז 'פעפסיקא האדסאן ווַאלי' 
באקומט אסאך דעליוועריס פון דעם היימישן יונגערמאן, אזוי 
אז זיי האבן אלץ אנצופולן די כשר'ע סעקשן פון די ווענדינג 
יונגערמאן  נישט באצאלט פאר דעם  זיי האבן  מאשין, אבער 

איבער א יאר.

סא געווענליך ווען מען באצאלט נישט קאן עדיסאן אדער 
דיין פאון קאמפאני אדער די נעשאנעל גריד געז קאמפאני פיר 
חדשים, וואס פאסירט? מען שפארט אפ דעם עלעקטריק און 

דעם געז, און די טעלעפאן סערוויס ווערט דיסקאנעקטעד; 

ָאבער דָא איז עס ַאנדערש. ווייל דער יונגערמאן ווייסט אז 
בגיא  היושבים  אידן,  היימישע  פאר  גענוצט  ווערט  עסן  דאס 
צלמות, און די קאמפאני ווייסט אויך אז דער וואס געט דאס 
עסן טוט עס נישט בלויז פאר ביזנעס, ער טוט עס פאר חסד 
פון זיינע ברידער, איז דערווייל צאלן זיי נישט, און באשר הוא 
שם, איז דער אייגענטימער האט א פַארלוסט, אבער ער האט 
קיינמאל נישט גע'חלומ'ט אפילו פון נישט צו דעליווערן דאס 

עסן דארטן פאר די ווענדינג מאשין, ומי כעמך ישראל!

דָאס רעסּפעקט 
פון די ַארעסטַאנטן 
פאר ר' נחמי' 
די צווייטע זאך וואס איך האב געזען, איז די געוואלדיגע 
רעספעקט פון אנדערע פריזענערס ווָאס האבן געגעבן פאר 
'אינו  זיי זענען דורכגעגאנגען ביי אים, אפילו  ווען  ר' נחמי' 
פראבלעמען  וועגן  אים  מיט  עצה  שואל  זיך  זענען  יהודים' 

אין לעבן.

זיינע  אין  מאן,  שווארצער  אלטער  איין  געזען  האב  איך 
80'ער יארן וואס ער זיצט שוין דארטן איבער 30 יאר, און ער 
וויל נישט ארויסגיין, נישט אזוי ווייט ווייל 'אהבתי את אדוני 
את אשתי ואת בני', נאר ווייל ער האט נישט קיין פלאץ וואו 
צו גיין, ער איז האמלעס, איז אנשטאט צו זיין אויף די גאס 
זיין טערמין איז שוין  ווינטער איז ער דארטן, אפילו  אינעם 

פארביי.

ווען ער איז דורכגעגאנגען ביי אונז, האט ער געהַאלזט ר' 
נחמי', ווייל ר' נחמי' ארבעט צו געפינען אים א פלאץ וואו ער 
די פריזען.  זאל קענען פארלאזן  כדי ער  וואוינען  זאל קענען 
דָאס הַאלזן פון איין פריזענער מיט'ן אנדערן איז ווַארשיינליך 
האט  וואס  גארד  דער  אבער  רעגולעישענס,  פריזען  די  קעגן 
ארויסגעברענגט און וואס האט געוואטשט דעם שווארצן מאן 
איז געווען אביסל מענטשליך און ער האט זיך געמאכט כאילו 

ער זעט עס נישט.

קארעקשענעל  'שאואינגגאן  די  פארלאזט  האבן  מיר 
ס'איז  אריינגעקומען.  זענען  מיר  וועג  זעלבן  דעם  פאסיליטי' 
נישט ווייט, ס'איז בלויז א צוויי שעה'דיגע וועג פון מיין הויז 

אין בארא ּפַארק. 

מען דַארף מתּפלל 
זיין פַאר אחבנ"י 
הנתונים בצרה 
צוריק,  קום  איך  ווען  וויזיט,  ַאזַא  נאך  געווענליך  ווי  ַאזוי 
דאס איז מיין נַאטור, ווער איך דעפרעסט א טאג צוויי. איך 

האב מיך אויסגעלערנט ווי אזוי איך זאל דיעלן מיט ספעשל 
נישט  איך  קען  דעם  מיט  אבער  פראבלעמען  עדיוקעישן 

דיעלן. 

דָאס הַארץ רייסט זעענדיג וואס ס'גייט פאר מיט אזויפיל 
אונטערוועלטניקעס  'ווייסגיי'  געוויסע  פאר  אידן.  היימישע 
קוויק  א  מעיקינג  פאר  פעי  טו  העוו  'יו  פרייז  די  דאס  איז 
באק...' אבער דאס איז נישט די לייוו סטייל פון ַא היימישן 
איד. דאס איז די פארקערטע פון סיי וועלכן חסיד'ישן איד, 
פילט  געפילן  אידישע  נאר אביסל  און אפילו עמיצער האט 

עס מיט. 

בניסן  נגאלו  'בניסן  ווען  טעג  די  דאווענען  מוזן  אלע  מיר 
עתידין להגאל', און אויך אין די פורים טעג, אז די מלכות זאל 
זייערע  לויט  אפילו  רחמנות  און  יוסטיץ  די  פַארשטיין  שוין 

סטַאנדַארטן.

דער משל פון 
דעם 'בן המלך' 
אין געפענגעניש 
אבער  דארטן,  נישט  געהערט,  האב  איך  וואס  זאך  איין 
פון רעדן מיט מענטשן פאר איך בין געגאנגען, אז א קורצע 
צייט פריער, הָאט מען געטרענספערט ר' נחמי' צו 'רייקערס 
איילענד' וואס איז א ממש א גולאג, און מען האט אים אהין 
געפירט א קורצע צייט, איך ווייס נישט ווי לאנג, א וואך, צוליב 
עפעס א ביוראקראטישע זאך. דארט איז סיביר, דארט איז ממש 

א גיהנום התחתון. 

באזוכט  אים  האט  שליט"א  רבי  סאטמארער  דער  ווען   
און  דערהויבן  געווארן  ער  איז  איילאנד  רייקערס  אין  דארטן 
מחוזק, ָאבער אבער וואס עמיצער האט מיר נאכגעזאגט, נישט 
נחמי'  ר'  וואס  נאכגעזאגט  מיר  האט  אנדערער  אן  נחמי',  ר' 
האט אים געזאגט מסיח לפי תומו, אז ער דאווענט אז ער זאל 
שוין קענען צוריקגיין צו זיין צעל אין 'שאואינגגאן'. נאכדעם 
וואס דער סאטמארער רבי שליט"א איז ארויסגעגאנגען האט 
סיסטעם  פריזען  די  אזוי  ווי  געזען  האט  ער  געוויינט,  ער 
זענען  וואס  די  פון  האפענונגען  די  און  מוח  די  פארניכטעט 

איינגעשפארט דארטן.

דאס דערמאנט מיך א באוואוסטן משל פונעם דובנער מגיד, 
ער זאגט די משל ווי א קעניג וואס האט פארטריבן זיין זון צו 
א ווייטע ווייטע פלאץ און דער בן המלך האט געלעבט דארטן 
פויערן  און  פארמערס  נידריגסטע  די  פון  נידריגסטע  די  מיט 

אויף א פארם.

 נאך אסאך יארן איז די קעניג געקומען באזוכן זיין זון, און 
ער האט געזאגט 'שאל מה דבעי', פרעג וואס דו ווילסט איך 
וועל עס דיר געבן, האט דער זון געבעטן א פערד אדער עפעס 

א זאך וואס ער האט געדארפט האבן אויפ'ן פארם.

און דער קעניג האט געוויינט: "קוק וואס דא האט פאסירט, 
מיין קינד האט גענצליך פארגעסן אז ער איז א בן מלך און ער 
וואלט דאך ווען געקענט בעטן אז איך זאל אים צוריקברענגען 

צום פאלאץ, און אנשטאטס דעם בעט ער פאר שטותים".

 דאס איז א משל אז כלל ישראל פארגעסט מיר זענען אין 
גלות, און מיר בעטן אז מען זאל קענען האבן א נייע קאר און א 
נייע הויז, אנשטאטס אמת'דיג בעטן ולירושלים עירך ברחמים 

תשוב.

***

איך וועל בלויז זאגן אז ס'איז דא ב"ה גוטע אידן, וואס זיי 
אלס  נאך  ס'איז  אבער  אנדערע,  און  אים  העלפן  צו  ארבעטן 
קיינמאל נישט גענוג, און ס'איז גרינג אויסצוגעפינען ווער זיי 
ווייסט  דו  אויב  און  באזוכן.  גיין  קען  מען  אזוי  ווי  און  זענען 
נישט, שיק מיר אן אימעיל צו  Sklein44@aul.com  און איך 

וועל צוריקשיקן די אינפָארמַאציע. 

מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די. 

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

יעשון
ה אשר 

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

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

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.
בס״ד

הגאון הדומ״ץ שליט״א
4 Orshava ct. #301______________________________________________________

______________________________________________________היים: 845.783.8790   ספרים שטוב: 845.782.7399

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

51 Satmar Dr. #302______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.8259   ספרים שטוב: 845.782.4671

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

5 Schunnemunk Rd. #201______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.782.3190   סעל: 347.598.3917

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

15 Fillmore ct. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3224

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

4 Krolla dr. #201 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.7201   סעל: 845.248.8021

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

5 Van Buren Dr. #303______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.781.8143   סעל: 845.395.4972

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

15 Getzil Berger Blvd. #302______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.3572   סעל: 845.537.1559

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

37 Raywood Dr. #204______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.9842   סעל: 845.537.7843

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

 9 Strawberry Ln. ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 718.302.0917   סעל: 347.415.5850

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

4 Iron Hill Plaza #301 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.774.3622   סעל: 845.637.4570

זמני בית הוראה 

 הרה"ג רבי יואל אלימלך כהנא שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

15 Garfield Rd. #202______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.783.7325   סעל: 845.238.7199

 הרה"ג רבי משה זאב שווארטץ שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דקהלתינו הק'

 8 Austra Pkwy #405 ______________________________________________________
______________________________________________________היים: 845.799.1988   סעל: 347.486.1199
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רש
בית המד

קויפן א נייע טלית איז אמאל געוועהן קאמפליצירט

חידוש-תשפ"ג

דער טלית
קומט צו אייך!

"דורן טליתים סטאר" וועט אי"ה 
ארום פארן און זיך געפינען יעדן טאג 

ביי אנדערע בתי מדרשים/צענטערן

ווי מיר וועלן זיין גרייט צו:

•  אפצונעמען אייער אלטע טלית

•  אפמעסטן און צופאסן א נייע 
הערליכע טלית

•  פאלישן אייער עטרה ווי שפאגל ניי

בס"ד

שבת'דיגע

וואכענדיגע

טערקישע

די טעגליכע סקעדזשועל ווי די דורן טליתים סטאר וועט זיך געפינען וועט ווערן געמאלדן טעגליך אין די היום יום / דבר יום

ווי אויך וועט מען דאס קענען הערן ביי די דורן נומער

845-782-9142 #2
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קלערט; ווער האט אים 
געלערנט פרעגן?...

אונזערע 
געטרייע 
מלמדים
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16
00

בס״ד

ְמ ַל ֵמּ ״ ד 
ֶשׁ ָה י ּו 
ִי ְשׂ ָר ֵא ל

ְמ ֻצ ָיּ נִ י ם 

בעבור 

זה: 

ראשון 
הוא!

אונזערע כלי קודש קומען ערשטמיינע קינדער קומען ערשט

טראשון הוא! נ א פ ש ע ג נ י י א ן  ר ע ט ל ע
$600 פאר די מוסדות
845.378.4321 24 שעה אויטאמאטישע נדבה ליין 
845.637.9434 845.782.8800 | הר״ר ארי אייזנבערג הי״ו   #312 אפיס 
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קהל יטב לב סאטמאר שיקט אַרויס "מעמבער 
קארטלעך" מיט ווערדפולע "קהל'ישע 

בענעפיטן" פאַר חברי הקהלה וועלכע האָבן 
אויסגעצאָלט זייער מעמבערשיּפ

אויסגעצָאלטע  גליקליכע  די    — יואל.  קרית 
חברי הקהלה פון "קהל יטב לב סַאטמַאר – קרית 
יואל" טוען אין די יעצטיגע טעג ערהַאלטן דעם 
די  דורך  ַארויסגעשיקט  מעמבערשיּפ-קארטל, 
פון  ליסטע  ַא  מיט  אינאיינעם  הקהלה,  הנהלת 
ַאלע  פַאר  בענעפיטן  דיסקאונט  ווערדפולע 
זיך  וועלן  וועלכע  מעמבערס,  אויסגעצָאלטע 
קענען איינשּפָארן בעז"ה הונדערטער דָאלער ַא 

משּפחה פון די גרויסע ערב–ּפסח קָאסטן.

זענען  בענעפיטן"  "קהל'ישע  ווערדפולע  די 
איז  ווָאס  הּפסח  חג  לקראת  נוצבאר  סּפעציעל 
פונעם  סעזָאן  קָאסטבַארסטער  מערסט  דער 
שטוב  אידישע  יעדע  אין  הוצאות  די  ווען  יָאר, 
שטייגט דראמאטיש, אין ַא צייט ווען מען דַארף 

איינקויפן  דַארף  מען  קינדער,  די  אויסקליידן 
מצות, פלייש, פיש, און ַאלע אנדערע צרכי יו"ט, 

ווָאס קָאסטן ָאּפ ממון ודמים. 

י  ד
ע  ל ע י צ ע ּפ ס
ע  ש י ' ל ה ק "
 " טן עפי בענ
ן  טהאלט אנ
ע  ס י ו ר ג
דיסקאונטס, 
ל  ע י צ ע ּפ ס
ף  י ו א
ּפרָאדוקטן 
ווערן  ווָאס 

געקויפט אין די ערב–פסח טעג, ווי מצות אינעם 
מצות,  ּפסח  ערב  מצות';  'סאטמאר  האופה  בית 
מען  )ווָאס  הכשרות  ועד  בהשגחת  לגניזה,  שמות 
"אומזיסט"  גענצליך  באקומט 
קוואנטום(,  באשטימטע  ַא 
בוטשער– אינעם  פלייש 

לב,  יטב  דקהל  סטָאר 
קלָאודינג,  היטן,  פיש, 
קינדער  קליידער, 
קלינערס,  מלבושים, 
און  דזשולערי, 
טייל  ַאּפלייענסעס. 
דיסקאונט  די  פון 
ַאזוי  לויפן  רַאטעס 
ּפרָאצענט   25 ווי  הויעך 

ווייניגער פון די געווענליכע ּפרייזן, ווָאס בַאדייט 
זייער ערנסטע שּפָארונגען. דער 'מעמבער קארטל' 
בענעפיטן"  "קהל'ישע  ווערדפולע  אירע  מיט 
ּפָאסט  אויף  געווָארן  ַארויסגעשיקט  שוין  זענען 
די  אין  מעמבערס",  "אויסגעצאלטע  ַאלע  פַאר 

טעג ווען מען קויפט שוין איין די צרכי הפסח.

"קהל'ישע  די  פון  רוב  דאס  באטאנען  צום 
גַאנצן  דעם  במשך  פונקציָאנירן  בענעפיטן" 
ווערט  ווָאס  קארטל'  'מעמבער  דורכ'ן  יָאר 
געטרייע  די  פאר  קהלה  די  דורך  צוגעשטעלט 
זיי  בארעכטיגן  וואס  מעמבערס,  אויסגעצָאלטע 
אין  בענעפיטן  רייע  גאנצע  דער  פון  געניסן  צו 

גרעסערע געשעפטן און פאבריקן.

גלייכצייטיג הָאט די הנהלת הקהילה ַאּפעלירט 
נָאכנישט  הָאבן  וועלכע  הקהלה,  חברי  די  צו 
דָאס  מעמבערשיּפ,  היי–יעריגע  זייער  בַאצָאלט 
דעם  ערהאלטן  קענען  צו  באצאלן  שוין  צו 
מעמבערשיּפ-קארטל און נָאך קענען געניסן פון 

די 'קהל'ישע בענעפיטן' בעפאר יו"ט.

זיין  ובזכות החזקת הקהלה וועט יעדער זוכה 
צו אמת'ע "פארדינסטן" סיי בגשמיות און אוודאי 
ברוחניות, מיט השפעות טובות, ואת חג המצות 
יזכו לשמור בשמחה ובדיצות, ובזכות פון מחזק 
זיין דעם בית המקדש מעט זָאלן מיר בקרוב זוכה 
זיין לבניית בנין בית המקדש, און מיר זָאלן נָאך 
ומן  הזבחים  מן  שם  לאכול  זיין  זוכה  היי-יאר 

הפסחים, בביגוא"צ בב"א.

אָנגייענדע סאטמאר-עיקערס 
קאָנסטרוקציע אַרבעט וועט 

אַפעקטירן טראַפיק אויף אַרומיגע 
ּ גאַסן אין די קומענדיגע וואָכן

די  דורך  איבערגעגעבן  ווערט  עס  ווי 
דעּפַארטמענט'  ווארקס  פאבליק  'ווילעדזש 
וואכן  דריי  קומענדיגע  די  דורכאויס  וועט 
אדורכגעפירט ווערן א קורצע אבער וויכטיגע 
פארברייטערן  און  פארריכטן  צו  ארבעט 
אויף  אדורך  לויפן  וואס  סוער-פייפס  די 
 - ווינקל  דרייוו  סאטמאר  ביים  רד.  עיקערס 
דעם  אין  איינוואוינער  די  פון  געברויך  פאר'ן 

אומגעגנט.

די ַארבעט וועט ווי פַארשטענדליך עטווָאס 
פַארמיידן  צו  און  טרַאפיק,  דעם  ַאפעקטירן 
ַארויסגעשטעלט  איז  אומַאנגענעמליכקייט 
וועט  טרַאפיק  די  וויַאזוי  דעטַאלן  די  געווָארן 

קאנטראלירט ווערן ווי פאלגענד:

דעם היינטיגן פרשת ויק"פ וועט סאטמאר 
דרייוו צווישן סאניסייד גראסערי און עיקערס 
'ווָאן וועי'. מען וועט נאר קענען  רָאוד זיין א 
ארויספארן צו עיקערס, און נישט אריינקומען 

צו סאטמאר דרייוו. באסעס וועלן יא ערלויבט 
קאנטראלירטע  דורך  אריינצופארן  ווערן 
טרעפיק. די לעין וועט זיין פארשפארט בלויז 
וועט  אבער  ארבעט-שעה'ן,  בייטאג  די  אין 
 4:00 נאך  טאג  יעדן  ווערן  געעפנט  צוריק 

נאכמיטאג

אלע  וועלן  ויקרא  פרשת  קומענדיגן  דעם 
וועט  ארבעט  די  אפן,  געהעריג  זיין  ראודס 
ביים  סיידוואלק  אויפ'ן  בלויז  פאראויסגיין 

ווינקל פון סאטמאר\עיקערס.

קאנטראלירטע  זיין  וועט  צו  פרשת 
און  סאטמאר  צווישן  עיקערס  אויף  טרעפיק 
און  אפן  זיין  וועט  לעין  איין  נאר  לעמבערג. 
פון  ווערן  קאנטראלירט  וועט  טרעפיק  די 
פארשפארט  זיין  וועט  לעין  די  זייטן.  ביידע 
אבער  ארבעט-שעה'ן,  בייטאג  די  אין  בלויז 
נאך  טאג  יעדן  ווערן  געעפנט  צוריק  וועט 

4:00 נָאכמיטָאג.

ווילעדזש  די 
נאטיץ  א  אין 
זייער  בעט 
לאקאלע  פון 
ן  ט ס י ר א ט א מ
גענצליך  צו 
די  פארמיידן 
די  ארום  געגנט 
קאנסטרוקציע- 
צו  כדי  צייט, 
אן  פארמיידן 
אנשטויסעניש 
טרעפיק. די  אין 

איז  עס 
אז  האפן  צום 
וויכטיגע   די 

כדי  שנעלער,  ווי  פארענדיגט  וועט  ארבעט 
צום  עפענען  געהעריג  קענען  עס  זאל  פארנומענעם ערב פסח סעזָאן.מען 
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סאטמאר\עיקערס 
קאנסטרוקציע 

ארבעט
קורץ און שארף:

פרשת ויקה"פ - צו

מיר האפן אי"ה אז די וויכטיגע 
ארבעט וועט פארענדיגט ווי 

שנעלער, און די וועטער וועט 
מיטשפילן לטובתינו, כדי מען זאל 

עס קענען געהעריג עפענען צום 
פארנומענעם ערב פסח סעזאן

א דאנק פאר אייער 
פארשטענדעניש און 

קאאפעראציע

די ווילידזש

דערמיט טוען מיר מעלדן אז דורכאויס די קומענדיגע דריי וואכן וועט 
פאראויסגיין א קורצע און וויכטיגע גראב-ארבעט צו פארריכטן און 

פארברייטערן די סוער-פייפס וואס לויפן דארט דורך, פאר'ן געברויך 
פון סערווירן אפעקטיוו אלע תושבי עירינו החשובים  

דעריבער וועט די טרעפיק קאנטראלירט 
ווערן ווי פאלגענד:

פרשת ויקה"פ
סאטמאר דרייוו צווישן 

 Acres און Sunnyside
One way וועט זיין א
מען וועט נאר קענען ארויספארן צו עיקערס, און 

נישט אריינקומען צו סאטמאר דרייוו.

באסעס וועלן יא ערלויבט ווערן אריינצופארן דורך 
קאנטראלירטע טרעפיק.

די לעין וועט זיין פארשפארט בלויז אין די בייטאג 
ארבעט-שעה'ן, אבער וועט צוריק געעפנט ווערן 

יעדן טאג נאך 4:00 נאכמיטאג

פרשת ויקרא
אלע ראודס וועלן זיין 

געהעריג אפן
די ארבעט וועט פאראויסגיין בלויז אויפ'ן סיידוואלק 

ביים ווינקל פון סאטמאר\עיקערס

פרשת צו
קאנטראלירטע טרעפיק 

אויף עיקערס צווישן 
סאטמאר און לעמבערג
נאר איין לעין וועט זיין אפן און די טרעפיק וועט 

קאנטראלירט ווערן פון ביידע זייטן

די לעין וועט זיין פארשפארט בלויז אין די בייטאג 
ארבעט-שעה'ן, אבער וועט צוריק געעפנט ווערן 

יעדן טאג נאך 4:00 נאכמיטאג

ביטע ווער עס 
קען זאל במשך די 
קאנסטרוקציע-

צייט גענצליך 
פארמיידן די 
געגנט, כדי צו 
פארמיידן אן 
אנשטויסעניש אין 
די טרעפיק
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די 
מלמדים 
ארבעטן 

אריין 
איבער-
מידליך 

פאר 
אונזערע 

קינדער׳ס 
הצלחות

די מוסדות 
לייגן אריין 

שווערע 
כוחות צו

באצאלן די 
מלמדים 
צייטליך

מיר עלטערן 
שרייען 

אויס ראשון 
הוא

און שענקען 
די מלמדים 

דעם יו״ט!
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זה: 

ראשון 
הוא!

אונזערע כלי קודש קומען ערשטמיינע קינדער קומען ערשט

טראשון הוא! נ א פ ש ע ג נ י י א ן  ר ע ט ל ע
$600 פאר די מוסדות
845.378.4321 24 שעה אויטאמאטישע נדבה ליין 
845.637.9434 845.782.8800 | הר״ר ארי אייזנבערג הי״ו   #312 אפיס 

בס״ד
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פון  קארידארן  די  אינערהאלב   - יואל.  קרית 
זיך  טוט  הויפט-קווארטיר,  הקהילה"  "קופת  די 
אויסטערלישן  אויפן  צוגרייטונגען  העפטיגע 
מיטעלע  פון  פאמיליעס  הונדערטער  ווי  חלוקה 
פארדינער וועלן געניסן פון ברייטהארציגע, און 
ביישטייערונג  כבוד'יגע  בדרך  א  גלייכצייטיג 
און תמיכה, וואס וועט זיי ארויסהעלפען מיט די 

שווערע הוצאות פון ערב יום טוב הבעל"ט.

א  אפשיקן  געדארפט  אמאל  מען  האט  אויב 
יום טוב'דיגע פראדוקטן צו עמיצן  שאכטל מיט 
היינט  פארדינער  מיטעלע  קענען  אינדערהיים, 
וועלן  זיי  וואס  טשעק  געביגלטע  א  פון  געניסן 
און טון  יום טוב,  וואכן פאר  ערהאלטן עטליכע 
דערמיט וואס אימער זייער הארץ באגערט. דער 
נצרך איז נישט אראפגעבינדן צו בלויז אייער מיט 
קארטאפל וואס איז אראפגעשטעלט געווארן אין 
פארנט פון זיין טיר, נאר קען גיין איינקויפן אויף 
יום טוב ווי א גביר, אן זיך דארפן פלאגן מיט די 
אומאנגענעמליכקייטן וואס זענען פארבינדן מיט 

די חלוקות.

ווערטער זענען איבעריג אויף ארויסצוברענגען 
די געוואלדיגע פעולות פונעם קופה, וועלכע האט 
צום ערשטן מאל אויפגעברענגט די געדאנק פון 
וועלכע  ארויסהעלפן די מיטל-קלאס פארדינער 
קענען  און  הילף,  פינאנציעלע  אין  זיך  נויטיגן 
איז  דעם  אין  טוב.  יום  אויף  דאלאר  אפאר  נוצן 
פארדינער,  סארט  פארשידענע  אריינגערעכנט 

קינדער- מיט  אידן  זיין  עס  זאל 
וואס  פאמיליעס,  געבענטשטע 

געהעריגע  קיין  נישט  האבן 
אזעלכע  צו  דעקונג, 

אריבער  גייען  וואס 
ווי  שוועריקייטן 
נישט  א  האבן 
אין  קינד  געזונט 
שטוב פאר קיינעם 
צו  געוואונטשן, 
מענטשן,  איינזאמע 
א.ד.ג.  אלמנות  ווי 

ה"י.

העכערע 
תמיכה 

פאר העכערע 
ליסטעס

קיין  נישט  איז  עס 
סוד אז זינט די אינפלאציע 

און  בוזשעווען  אנגעהויבן  האבן  ווינטן 
אויך, האבן  די מיטעלע פארדינער  אויף  דראען 
זיך די ליסטעס פון אידן וועלכע ווענדן זיך נאך 
פלייצעס  די  אויף  און  געהויבן,  ליידער  הילף 
געבליבן  איז  לב  יטב  דקהל  הקהילה  קופת  פון 
דארפן  וואס  משפחות  פילע  נאך  פון  לאסט  די 
אבער  טוב,  יום  גרינגן  א  מיט  ווערן  געהאלפן 

כמעשהו בשבע שנות השבע, ווי אין 
זאגט  יארן  זיבן  פריערדיגע  די 
ניין,  הקהילה  קופת  נישט 
היי  אן  זיך  שטרענגט  נאר 
כוחות  אלע  מיט  יאר 
אפילו  צוצושטעלן 
תמיכה  העכערע 
וואס  אלע  די  פאר 
כל  זיך.  נויטיגן 

דצריך ייתי ויפסח.

האבן  ליידער 
ליסטעס  די  זיך 
מיט  געהויבן 
ציפערן,  ערנסטע 
די  אין  אבער 
טוען  צייט  זעלבע 
נישט  הקופה  גבאי  די 
רוען, און לאזן זיך איצט 
מאסיווער  א  אין  ארויס 
אויפצוטרייבן  קאמפיין 
די נויטיגע דריי הונדערט און 
פון  און  בעם  נדיבים  פון   )!( אלפים  פופציג 
די  האבן  וועלכע  שטאט,  אין  איינוואוינער  אלע 
אין  זיין  משתתף  צו  זיך  ערנסטקייט  און  געפיל 

אזא הייליגער און קריטישער פראיעקט. 

זיבן  לעצטע  די  איז  אויב  אז  פשוט  איז  עס 
יאר געווען א גרויסע נאכפראגע צו באקומען די 

תמיכה, איז היי יאר די מצב פיל מער, און עס וועט 
נישט קענען אויסגעפירט ווערן אן די מיטארבעט 
וועלן  וואס  העיר,  תושבי  אלע  פון  שטיצע  און 
פון  האוצר,  בית  אל  מעשרות  זייערע  ברענגען 
וואו עס וועט ארויסגעשיקט און פארטיילט ווערן 
דארפן  וואס  אנשי שלומינו החשובים  כלל  פאר 

צוקומען דערצו.

ְלמּוד  יֹום ַההּוא, ַתּ ָיכֹול ַבּ
לֹוַמר ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש

די  שאפן  פון  ארבעט  העפטיגע  די 
אן  שוין  זיך  הייבט  סומעס,  אסטראנאמישע 
אנפאנג פון חודש אדר. די קופה וויל נישט קומען 
ווי א שירעם נאך א רעגן און דערלאנגען פארן 
נצרך דעם טשעק א טאג פאר יום טוב... דעריבער 
עטליכע  אויסגעטיילט  שוין  טשעקס  די  ווערן 
וואכן פאר פסח כדי צו געבן א געלעגנהייט צו 

איינקויפן דערמיט מיט א רואיגע געוויסן.

שוין  קופה  די  טוט  פורים  נאך  גלייך 
און  אקטיוויטעיטן,  חסד  היציגע  מיט  ווירבלען 
דאס  ווי  שטייגער  א  דעטאלן,  טעכנישע  אלע 
די  ארויסשיקן  ביזן  ליסטעס,  די  אויסשטעלן 
שענסטן  אויפן  אויסגעארבעט  ווערן  טשעקס, 
און בעסטן אופן מיטן הילף פון הר"ר יואל משה 
די  פון  פארזיצער  און  יו״ר  דער  הי״ו,  בארלעוו 
ארגאניזאציע, אינאיינעם מיט די חברי ההנהלה 

און וואוילטעטיגע עסקנים.

העפטיגע צוגרייטונגען אינערהאלב די 
גראנדיעזע צדקה קאסע שע״י ״קופת הקהילה״ 

לרגל זמן חרותינו שנת תשפ״ג הבעל״ט צו 
פארטיילן פאנטאסטישע 350,000 דאללער!

אריינטרעטנדיג אין 7'טען יאר, און צוגרייטונג צו 18'טע חלוקה:

היי יאר מער ווי שטענדיג טוט מען אפעלירן צום ציבור ארויסצוקומען אין די מאסן און 
שטיצן די מאסיווע צדקה אפעראציע | דייני ורבני קהילתנו הק׳ אין א קריטישע רוף 
לבוא לעזרת ה׳ בגיבורים | דריי הונדערט און פופציג טויזענט דאלאר'דיגע בודזשעט

תושבי קרית יואל שטעלן זיך ארויס און שטיצן ״קופת הקהילה וועלכע שטייט צוהילף און 
שטעלט צו תמיכה פאר מיטעלע פארדינער און משפחות הנצרכים דאהי אין שטאט

איר שטיצט מעגליך אייער חבר/שכן/קרוב/ידיד!
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מי כעמך ישראל
"מי כעמך  צו באטאנען דעם  וויכטיג  איז  עס 
ישראל" וויאזוי מענטשן לאזן זיך קאסטן שווערע 
טוען  אידן  צווייטן.  א  העלפן  צו  אויף  געלטער 
וואס  פארנעם  א  אויף  געלט  גרויס  ביישטייערן 
די  ביי  עהרע  און  שעצונג  גרויס  אויסרופן  טוט 
לאזן  וואס  יכולת  חברי ההנהלה. פארהאן בעלי 
זיך קאסטן צענדליגער טויזנטער יעדעס יאר, און 
אפילו ביי די שוואכערע פארדינער זעט זיך אן א 
אמביציע ארויסצוהעלפן די וואונדערליכע קופה 
וואס האט שוין באוויזן אריינצוברענגען א שמחת 

יום טוב ביי פילצאליגע אידן ברוך השם.

עס איז קענטיג אז אידן פארשטייען די געברויך 
פון אזא וויכטיגע ארגאניזאציע און דעריבער זעט 
זיך אן א עקסטערע סארט געפיל בשעת'ן געבן, 
פידבעק  פאזיטיווע  גאר  מיר  ערהאלטן  אויך  ווי 

און שטיצע פונעם אלגעמיינעם ציבור.

ל מֹוֲעדֹות  ברֹאׁש ָכּ
ַסח ׂאָת ֶפּ ִנֵשּ

שטייגנדע  די  באטראכט  אין  נעמענדיג 
די  ביי  פארדינסטן  רעדוצירטע  און  קאסטן 
ההנהלה  חברי  די  האבן  פארדינער,  מיטעלע 

אויספיר  אן  צו  געקומען  און  צוזאמגענומען  זיך 
ווערן  וועלכע  סכומים  די  ארויפצורוקן 

אויסגעטיילט אין די וואכן פאר יום טוב.

דעם יאר גייען מיר בעזר השם ארויפהייבן די 
סכומים, צום גרויס פרייד פון די נצרכים וועלכע 
רעכענען זיך אויף די געלטער וואס זיי באקומען 
פונעם קופה. זעלבסטפארשטענדליך אז דאס קומט 
נישט צופיס, און יעדער זאל נעמען אין באטראכט 
זיין  אז  זיין  גאר  קען  קופה  דעם  מיטן העלפן  אז 
אייגענע שכן אדער פריינט וועט האבן א שמחת 
יום טוב דערפון און נישט דארפן פארשעמט ווערן 
די  פאר  אראפצולייגן  געלט  דאס  האבנדיג  נישט 

מינימאלע יום טוב'דיגע געברויכן.

איבער  שוין  אפערירט  וועלכע  קופה  די 
דערפרייען  צו  געווען  זוכה  שוין  האט  יאר  זיבן 
א  אריינברענגען  זיי  און  פאמיליעס  הונדערטער 
מיר  גרייטן  יאר  דאס  אויך  און  טוב,  יום  שמחת 
זיך העפטיג אריינצוקומען מיט פארברייטערטע 
סכומים ביתר שאת וביתר עוז, אז אלע זאלן זוכה 

זיין לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, מתוך כבוד.

אייער  זיין  קען  עס  שכן,  אייער  זיין  קען  עס 
וועט  וואס  ידיד  אייער  זיין  קען  עס  און  קרוב, 
פאר  נדבה  ברייטהארציגע  אייער  פון  געניסן 

קופת הקהילה!

הגאוה"צ רבני ודייני סאטמאר קרית 
יואל שליט"א אין פייערדיגן אויסנאמליכן 
'קריאה קדושה' בייצושטייערן סכומים 
אדירים פאר די ברייט-בארימטע "קופת 

הקהלה" דקהל יטב לב קרית יואל
אלע  זיך  האבן  שריט  ערשטמאליגן  אן  אין  יואל.  קרית 
ארויסגעקומען  און  צונויפגענומען  הק׳  דקהילתנו  דיינים 
אנשי  צו  ווענדנדיג  זיך  ובקשה״  ״קריאה  הילכיגער  אן  מיט 
בגיבורים,  ה׳  לעזרת  לבוא  רוף,  קריטישער  א  מיט  שלומינו 

שטיצן  און  ארויסהעלפן  מאסן  די  אין  קומען  צו  און 
דינט  וועלכער  דקיט״ל״  הקהילה  ״קופת  פון  קאסע  די 
אלס די צענטראלע קופה אין שטאט קרית יואל, וואס 
העלפט ארויס הונדערטער משפחות ברוכות ילדים און 
נויטבאדערפטיגטע שטיבער, דורכן זיי אריינשיקן בדרך 
צו  טוב  יום  אויף  טשעקלעך  מכובד׳יגע  גרויסע  כבוד 

מאכן.

 די קריטישע ווענדונג 
צום ברייטן ציבור

ערשטן  צום  חידוש  א  ערשינען  איז  יאר  היי 
און  צונויפגענומען  זיך  האבן  דיינים  אלע  ווען  מאל, 
צו  עולם  דעם  אויפוואכנדיג  בריוו  א  אונטערגעשריבן 
קומען אין די מאסן און שטיצן די וויכטיגע צוועק. דער 
קופת הקהילה דקיט״ל איז די צענטראלע צדקה קאסע 
אין שטאט וואס פארזארגט אלע נצרכים, און אזוי ווי עס 
ווערט געפסק׳נט אין שולחן ערוך, איז יעדער מחויב צו 
געבן געלט פארן הויפט קאסע וואס פארטיילט פאר די 

שטאטישע נצרכים.

די  דערשפירן  מען  קען  בריוו  פונעם  טייל  א   אין 
ורבנים  דיינים  חשוב׳ע  די  וואס  הערצה  געוואלדיגע 
שליט״א דק״ק האבן צום קופה, און צום מנהל הקופה 
הר״ר יואל משה בארלעוו הי״ו וועלכער פארפיגט מיט 
א געניטקייט אויף אלע פעולות פון די קאסע און טוט 
פארזיכערן אז קיינער טוט נישט ארויספאלן פון ווערן 

געשטיצט מיט א הערליכן סכום אויף יו״ט.

 צווישן אנדערע טוען די דיינים אויפפאדערן פונעם 
ציבור זיך צו רעכענען מיט די גאר שווערע אינפלאציע, 
וועלכע  פרייזן  גראסערי  הימל-שרייענדע  די  מיט  און 
פלאגן די שטיבער פון סיי וועמען, ספעציעל די מיטעלע 
פארדינער וועלכע פלעגן זיך ביז א קורצע צייט צוריק 

אפילו קענען ערלויבן צו געבן שיינע נתינות פארן קאסע.

 אינעם בריוו שרייבן די רבנים: ״וגם לרבות הרבה מאנ"ש 
אשר עמלים על המחי' ועל הכלכלה במשך כל השנה כולה, 

אולם דחיקא להו שעתא בכל השנה כולה ואין הקומץ משביע 
כפליים  בכפלי  האמיר  היוקר  אשר  האחרונות  בשנים  בפרט 
והדברים ידועים לכל, ובמיוחד בבוא מועד חגים וזמנים לששון 
אשר ההוצאות מרובות למעלה מראש, ואין בידם נכונה להביא 

לחם לפי הטף אף בכדי צורכם במלא מובן המילה״.

 אין אידישער איבערזעצונג: ווען פילע אנשי שלומינו וואס 
פלאגן זיך על המחי׳ ועל הכלכלה במשכ'ן יאר, אבער אצינד 
דרוקט עס זיי און זיי האבן נישט גענוג, ואין הקומץ משביע, 
טוט  אינפלאציע  די  ווען  יארן  לעצטערע  די  אין  אוודאי  און 
טאפלען און טריפלען די פרייזן ווי באקאנט, ספעציעל יעצט 
ווען עס קומען די חגים וזמנים לששון, און די אויסגאבן זענען 
ביז איבערן קאפ, און זיי האבן נישט קיין ברויט אין שטוב צו 
געבן פאר די קינדער, דארף מען זיי אוודאי צושטעלן במלוא 

מובן המילה.

 אלע דיינים דקהילתו הק׳ 
שרייבן אונטער

זיך  האבן  הק׳  קהילתנו  דייני  אלע  אז  פאקט  דער 
טוט  בריוו  דעם  אויף  אונטערצושרייבן  צוזאמגענומען 
די  וועלכן  מיט  ערנסטקייט  געוואלדיגע  די  אויף  צייגן 
דיינים החשובים שליט״א נעמען אויף דעם רוף, און עס 
ווייזט און איז מעורר דעם ציבור איבער די נחיצות הענין, 
ווארום עס איז מכלל נישט קיין מעשים בכל יום אז די 
עוסק  כסדר  זענען  וועלכע  דיינים  פארנומענע  חשוב׳ע 
אין להורות זיין את בני ישראל, זאלן נעמען די צייט און 
ישוב הדעת זיך צו צוזאמנעמען אונטערצושרייבן אויף א 

מכתב קריאה ובקשה.

 די געוואלדיגע זכותים
זכות  געוואלדיגע  די  באשרייבן  צום  נישט  איז  עס 
וואס מען איז זיך קונה מיטן שטיצן אזא הייליגע קופה 
וואס פארנעמט זיך מיטן אויסצאלן דעם יום טוב פאר 
טון  קען  מען  וואס  חסד  גרעסטע  די  אידן.  היימישע 
שווערע  אלע  די  בסתר  במתן  ארויסהעלפן  דורכן  איז 
ארבעטארער וועלכע פלאגן זיך און ווארטן אויף אונזער 
הילף און שטיצע. די גרויסע מצוה פון העלפן אידישע 
משפחות פראווען דעם ליל התקדש החג מיט בשר ויין 
און כל מיני מטעמים, די געוואלדיגע זכי׳ איז פשוט נישט 

צום באגרייפן.

 דער אויספיר פונעם ערשטמאליגן פארענפנטליכער 
בריוו איז מיט די ברכת התורה פון די דיינים החשובים:

וגדולה  ולברכה,  לטובה  אלוקים  ולכם  להם   ״זכרה 
ויה"ר  לרחמים,  הרוגז  ממדת  שמהפכת  עניים  מתנת 
שנוכל לקבל אור קדושת החג עם כל ההשפעות טובות, 
עוד  ונזכה  בתינו,  תוך  אל  ברכה  להביא  ולזרעינו,  לנו 
ומן הפסחים על אדמת  בהאי שתא לאכול מן הזבחים 

קודש ארצינו ציון עיר קדשינו, בביאת בן דוד בב"א״.

בס״ד, בחודש שמרבין בו בשמחה תשפ"ג לפ"ק, פק"ק קרית יואל יע"א

החיים והשלום אל מע"כ כל קהלא קדישא הדין, חסידים ואנשי מעשה, 
רודפי צדקה וחסד, תושבי עירנו החשובים כ"א בשמו הטוב יבורך שיחי׳

הננו בזה בשורות אלו בקריאה ובקשה, לקראת חג המצות הממשמש ובא עלינו לטובה, והוצאות החג עולה ומתרבה, וכבר כתב הרמ״א בהלכות פסח לקנות חיטים 
לחלקן לעניים לצורך פסח, וכבר נהגו בכל תפוצות ישראל לחייב את בני העיר לזון ולפרנס את העניים למען יוכלו לחג את החג המצות בדיצות, ובכן שומה עלינו לתת לב 
רחום למען אחינו בשרינו אנ"ש היקרים אשר עמלים על המחי' ועל הכלכלה במשך כל השנה כולה, אולם דחיקא להו שעתא בכל השנה כולה ואין 
הקומץ משביע בפרט בשנים האחרונות אשר היוקר האמיר בכפלי כפליים והדברים ידועים לכל, ובמיוחד בבוא מועד חגים וזמנים לששון אשר ההוצאות מרובות 
למעלה מראש, ואין בידם נכונה להביא לחם לפי הטף אף בכדי צורכם במלא מובן המילה. ולמשפחות אלמנות ויתומים אשר אב הבית עזב למנוחות ואינם יכולים לעשות 

את הפסח בלי עזרה וישועה, וגם לרבות חשובי מרביצי תורה ויראה עלינו ועל בנינו, אשר יושבים על התורה ועל העבודה ודחיקא להו שעתא. 

קופת הקהלה קופת הקהלה 
אשר לבם ער ונכון לכל דבר שבקדושה, וזה כמה שנים שוין לטובה שלקחו מקח טוב 
לעצמם, ועבודת הקודש עליהם בכס"ף ישאו, לקבץ על הגבאות בין אנ"ש למען יוכלו 
לחלק חלוקה הגונה ונכבדה בדרך כבוד ויקר, סכום נכבד להביא אורה אל בתי בני ישראל

ומובן מאליו אשר הדבר עולה ומשתרע לסכום אדיר ונשגב, במיוחד לשנה 
כזאת כאשר נתייקרו השערים ונתרבו מספר משפחות המקבלים תמיכה

קריאה ובקשה
א  ״ ט י ל ש ה  ש ו ד ק ה ו  נ י ת ל ה ק י  נ י י ד ם  י נ ו א ג ה ם  י נ ב ר ה ת  א מ  

לקראת מגבית קמחא דפסחא שע״י קופת הקהלה

 הננו יוצאים בזה בקריאה נרגשת וחמה לחלות את פני כל קהל הקודש אנ"ש 

לבא לעזרתם ולהושיט יד ועזר בסיוע
שיש בו ממש באופן יוצא מן הכלל

החמו לבבכם לתת את תרומת ה' בסכום הגון ונכבד, ואין לשער ולתאר גודל 
מצוה רבה ונכבדה הלז, להביא אורה ושמחה אל בתי אחינו וידידינו אנ"ש.

זכרה להם ולכם אלוקים לטובה ולברכה, וגדולה מתנת עניים שמהפכת ממדת הרוגז לרחמים, ויה"ר שנוכל לקבל אור קדושת החג עם כל ההשפעות טובות, לנו ולזרעינו, 
להביא ברכה אל תוך בתינו, ונזכה עוד בהאי שתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים על אדמת קודש ארצינו ציון עיר קדשינו, בביאת בן דוד בב"א

ז ל ה ה  ד ב כ נ ו ה  ב ר ה  ו צ מ ן  ע מ ל ח  " ו כ ה ד  " כ ה

וביודעינו ומכירינו קאמינא אשר הדבר מסור בפי נאמני העדה 
אשר משגיחים למען יתחלק בתום וביושר, כראוי לממון הקדש

יעקב יודא ברוין
דומ״ץ ביהמ״ד בית מאיר

מנחם מענדל ווייס
דומ״ץ ביהמ״ד טיב לבב

ישכר דוב ראזענבערגער
דומ״ץ ביהמ״ד ישמח משה

שמואל יעקב צבי מייזעלס
דומ״ץ ביהמ״ד בית מרדכי לייב

שבתי קאהן
מורה צדק בקהלתינו

יואל ברוין
דומ״ץ ביהמ״ד בית יעקב נחמי׳

מנחם נתנאל הלוי יונגרייז
מורה צדק בקהלתינו - שכונת בלומינג גראוו

משה חיים לאבין
רב ביהמ״ד בית כהנא

יצחק בריזל
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו

יואל אלימלך כהנא
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו

משה זאב שווארץ
מו״ץ בבית הוראה דקהלתינו

ארי׳ ראזענפעלד
דומ״ץ

ולעת כזאת אשר קמו וגם ניצבו העסקנים החשובים של



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת
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פייערליכע הכנסת ספר תורה אפגעראכטן 
מוצש"ק העעל"ט אין ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל
פראכטפולע סעודה לגמרה של תורה פארגעקומען אינעם היכל הישיבה "בנין שווימער"

דעם  איז  התורה  וחדות  שמחה  א  מיט 
העעל"ט  קודש  שבת  מוצאי  פארלאפענעם 

חגיגת  דערהויבענע  א  געווארן  אפגעראכטן 
הכנסת ספר תורה, בתוככי בית מדרש בית כהנא 

דקהל יטב לב, צו דעם חנוכת הספר תורה ווָאס 
והיופי,  ההידור  בתכלית  געווָארן  געשריבן  איז 

תומכי  מגדולי  המפואר,  הנגיד  הרבני  דורך 
וכל קדשי בית סַאטמַאר, מוה"ר  מוסדותינו הק' 
החסיד  הרבני  פון  זון  הי"ו,  שווימער  יחזקאל 
המרומם מו"ה מנחם מענדל שליט"א, ראש הקהל 

דקהל יטב לב קרית יואל.

 דער מעמד סיום כתיבת 
ספר תורה בהשתתפות 

מרן רבינו שליט"א
ָאנגעהויבן  שוין  זיך  הָאט  שמחה  גרויסע  די 
דָאנערשטָאג בעפָאר, ווען כ"ק מרן רבינו שליט"א 
האט זיך בַאטייליגט ביי דעם מעמד נהדר סיום 
כתיבת ספר תורה, אויף ַאן ענגען ָאבער הערליכן 
בדחילו  הָאט  שליט"א  רבי  דער  ווען  פַארנעם, 
ורחימו ַאריינגעשריבן דעם לעצטן אות פון דער 
הייליגער ספר תורה, און דערנָאך געטַאנצן מיט 
דעם  פאר  ָאנגעוואונטשן  ווַארעם  און  ס"ת  דער 

חשוב'ן נדבן שליט"א.

שישו ושמחו 
בשמחת התורה!

צו דעם פייערליכן מעמד מוצש"ק, זענען די גאסן 
ארום חברון–ראוונע פארשפארט געווארן דורך די 
איז  ביהמ"ד  הנהלת  מטעם  און  סעיפטי  פאבליק 
צוגעשטעלט געווארן די דערנעבנדיגע אשת חיל 

פארקינג לאט מיט פארקינג פאר'ן ציבור.

אין דער באשטימטער צייט, במוצאי יום מנוחה, 
ציבור  גרויסער  דער  קענטיג  געווען  שוין  איז 
דַארונטער  המשּפחה,  וקרובי  ומעריצים  ידידים 
די הונדערטער מתפללי ביהמ"ד בית כהנא, און 
בַאזונדער הָאט מען ַאנטפַאנגען בכבוד התורה די 
רבנים הגאוה"צ דייני קיט"ל ורבני העיר שליט"א, 
ַאזוי אויך די ראשי הקהילה והמוסדות הק' ואישי 
הציבור. ובאו כולם בברית יחד, זיך צו מיטפרייען 

בשמחת התורה פון הרה"ח ר' יחזקאל שליט"א.

זכי'  די  געהאט  מיט א חרדת קודש האט מען 
וועלכע  שליט"א  מורינו  הגה"צ  ַאנטפַאנגען  צו 
האט אריינגעפירט דעם ספר תורה צום ביהמ"ד, 
ווען דער גאנצער היכל  לקול תרועת המון חוגג, 
רב  דער  און  גדותיו  כל  על  מלא  איז  הביהמ"ד 
שליט"א טאנצט מיט אן אש קודש בשמחת התורה.

 דערנאך הָאבן געטאנצן מיט דער תורה הגאון 
דביהמ"ד  רב  הגה"צ  שליט"א,  הדומ"ץ  הגדול 
מדעעש  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  כהנא  בית 
שליט"א,  הקהילה  דייני  הגאוה"צ  און  שליט"א 
וועלכע האבן מיט גרויס התלהבות אפגעראכטן 

די ריקודין, ויניעו אמות הסיפים.

רגשי  פון  מָאמענט  געהויבענע  סּפעציעלע  ַא 
קודש איז געווען ווען הגה"צ מורינו שליט"א הָאט 
של  ריקוד  פייערליכן  ַא  אין  ַארויסגעלָאזט  זיך 
שמחה מיט'ן נדבן הספר, הרה"ח מו"ה ר' יחזקאל 
הי"ו  און דערנאך מיט כבוד אביו, דער ראש הקהל, 
הרב החסיד רבי מענדל שליט"א, ווען דער ציבור 

איז מפזז ומרקד מיט ַא געווַאלדיגע התרוממות.

דעם  אריינלייגן  נָאכ'ן  ראשיכם!  שערים  שאו 
הָאט  הקודש'  'ארון  דער  אין  תורה  ספר  נייעם 
הגה"צ מורינו שליט"א פארגעזאגט 'לדוד מזמור' 
אויפן נוסח המקובל מיט ַא שטַארקע ווארימקייט.

גייסטרייכע סעודה של 
מצוה לגומרה של תורה

די  והוד  בהדר  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז  דאן 
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בעזהשי"ת אדון כל

תאו ואתכנשו להילולא דרבי
בהתרגשות דקדושה מתכוננים חסידים ואנשי מעשה לקראת

יומא דהילולא קדישא
של מרן רבינו הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ אבינו רועינו

כ"ק מרן רביה"ק 
זצוקללה״ה

אשר חל בהאי שעתא ביום השבת קודש פר׳ ויקהל פקודי, כ״ה אדר הבעל״ט

ובכן מתכבדים אנו בזה להזמין את פני הקהל הקודש, תושבי עירינו שיחיו

לבוא ולהשתתף אצל

סעודת הילולא וסיום הש״ס
ה " ז ע ב ך  ר ע ת ש

בשעה 11:00

 בהאי שעתא נעלה זכרונו הבהיר של רביה"ק זי"ע
 להיזכר בזכרון קודש צדיק מה פעל בחיים חיותו

ולהתחמם באור תורתו אשר השאיר לנו למשמרת

ויה"ר שזכותו הגדל יגן עלינו ובעדינו להשפיע משמי מעל, 
ונזכה לילך בעקבותיו אשר השאיר והנחיל לנו מורשה 

בקדושת צדקותיו, וימליץ טוב בעדינו אמן.

הנהלת הקהלה

מוצש״ק ויק״פ בהיכל בית מדרשינו

קהל
נועם אליעזר סקולען
מאנסי יצ"ו
מיסודו של כ"ק מרן רבינו הרה"ק זצוקללה"ה
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

המעמד יתקיים ביחד עם

מעמד התחלת כתיבת ספר תורה
שייכתב ע״י חברי קהילתנו הק׳ לע״נ רבינו הרה״ק זצוקלה״ה, בעל ההילולא
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היכל  דעם  אין  תורה  של  לגומרה  סעודה  רייכע 
געווָארן  איז  ווָאס  שווימער",  "בנין   - הישיבה 
איינגערישט אויף ַא הערליך עלעגַאנטן פַארנעם, 

א  פון  בַאטייליגונג  דער  מיט 
מועד  קרואי  ציבור  גרויסער 
מתפללי  און  המשפחה  קרובי 
זיך  הָאבן  וועלכע  הביהמ"ד, 
געווַאשן צו דער רייכער סעודת 

מלוה מלכה וסעודת מצוה.  

האט  מעמד  ביים 
גאר  א  מיט  אויפגעטרעטן 
דער  דרשה,  הרגש'דיגע 
מוסדות  מנכ"ל  געטרייער 
הרב  יואל,  קרית  סַאטמַאר 
אלי  משה  מו"ה  החסיד 
וועלכער  הי"ו,  עסטרייכער 
לשבח  ארויסגעברעגט  האט 
פון הר"ר  לייסטונגען  פולע  די 
כל  למען  שליט"א,  יחזקאל 
ובפרט  סאטמאר  בית  קדשי 
פאר מוסדות יטב לב בארה"ק 
עושה  איז  יחזקאל  ר'  וואו 
געוואלדיגע  א  מיט  ומעש 
מסירת נפש, און ספעציעל ַאזוי 
הייליגע  די  צו  קומט  עס  ווען 
סַאטמַארער מוסדות אין קרית 
שטענדיג  איז  ער  וואו  יואל, 
רוח  זעלטענע  ַאזַא  מיט  גרייט 
למען  הארץ  ָאפן  און  נדיבה 

הרבצת תורה ויראה.

מנכ"ל  דער  האט  באזונדער 
ראש  חשוב'ן  דעם  באגריסט 
מענדל  מוה"ר  הרה"ח  הקהל, 
דער  איז  וועלכע  שליט"א, 
בראש  עומד  לעגענדַארער 
מאז  מוסדות,  הייליגע  די  פון 
התייסדותה עד היום הזה, מיט 
להפליא,  עד  נפש  מסירת  אזא 
זעהט  אים  אדאנק  בלויז  ווָאס 
מען ב"ה היינט די פירות פון די 
טויזענטער  אירע  מיט  מוסדות 

תלמידים ותלמידות.

געהערט  מען  האט  דאן 
רב  הגה"צ  פון  ווערטער  די 
וועלכער  שליט"א  הביהמ"ד 
הילכתא'  'ריש  אלס  דינט 
בנין   - קטנה  ישיבה  דער  אין 
משמיע  הָאט  און  שווימער, 
דרוש  דברי  טרעפליכע  געווען 
אז  ַארויסברענגענדיג  ואגדה 
די  איז  שווימער'  'בנין  דער 
פילע  די  אויף  עדות  בעסטע 
אלע  במשך  לטובה  פעולות 

יארן פונעם ראה"ק שליט"א.

דעם  פון  קלימַאקס  דער 
געוויס  איז  המרומם  מעמד 
תורה  דברי  ווַארימע  די  געווען 
מורינו  הגה"צ  פון  ויראה 
בנועם  האט  וועלכע  שליט"א 
רגשי  ארויסגעברענגט  לשונו 
לבבו אין אזא מָאמענט, ובשבחו 
ווָאס  הס"ת  נדבן  דעם  פון 
לימין  מסינ"פ  אזא  מיט  שטייט 
און  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
לימינו פונעם רב שליט"א להקל 

עולו בקרב מוסדות יטב לב ווען אין צוגָאב צו זיינע 
אייגענע נדבת הלב איז ער אן עומד על הפקודים 
צו שַאפן ריזיגע סכומים פאר די הייליגע מוסדות. 

דער רב שליט"א האט געווינטשען מברכותיו פאר 
דער  ַאז  הקהל,  ראש  פַאר'ן  און  משתתפים  אלע 
זכות התורה זאל משּפיע זיין ַאלע השּפעות טובות 

פון שמחה ונחת דקדושה כל הימים.

שישו ושמחו בשמחת התורה כי הוא לנו עוז 
ואורה!

בעזהשי"ת אדון כל

טראנספארטאציע און דעטאלן | זונטאג ויקרא הבעל״ט
יומא דהילולא קדישא ״ע, לרגל  זי פון מרן רבינו הק׳  ן  צום ציו

האלט מיט אלע אינפארמאציע אויף מערכת סקולען -  845.327.2700 - עקס. 8

פארקינג און קאר-פלייץ
מען בעט בכל לשון של בקשה פון די טויזענטער 
אידן וועלכע שטראמען ארויף צום ציון הק', נישט 
צו פארקירן די קארס אויף די ארומיגע גאסן פונעם 
די  פאר  שטארק  שטערט  עס  וויבאלד  ביה"ח, 
ברענגט  און  גאסן,  ארומיגע  די  פון  איינוואוינערס 
'וועד  די  אומבאקוועמליכקייטן.  אומנויטיגע  צו  צו 
גענוג  צוצושטעלן  געמאכט  זיכער  האט  הפועל' 

פארקינג אין די דעזיגנירטע פארקינג צענטערן.

פריוואטע באסעס
ארגאנעזירן  וועלכע  מוסדות  און  ישיבות 
פארבינדן  פריער  ווי  זיך  זאלן  באסעס,  פריוואטע 
זיין  מסדר  קענען  זאל  מען  כדי  עסקנים,  די  מיט 
און אויסשטעלן פאר יעדעם וואו צו קומען מיט די 
באסעס און וואו צוריק אפנעמען די פאסאנזשירן, אן 

צו דארפן אריינפאלן אין שווערע טראפיק.

ישיבות וכו' וועלכע ווילן מען זאל צושטעלן א 
ביז  זיך פארבינדן  זאלן  ציון,  באזונדערע באס צום 

מיטוואך ויק״פ.

והי' מחנינו קדוש.
זי"ע  ההילולא  בעל  דער  האט  באקאנט  ווי   
לוחם געווען כל ימיו קעגן די פגעי הטעכנאלאגיע, 
דעריבער ווערט דער ציבור אויפגעפאדערט בשום 
אופן נישט צו קומען מיט קיין סמארטפאונ'ס צום 
ומה  צדיק,  רצון  זיין  צו  מקיים  דעם  מיט  און  ציון, 
כאן עומד ומשמש וועט ער זיכער זיין א מליץ יושר 

למזהיר ולנזהר.

גדרי הצניעות
וועט  וועג ארויף צום בית החיים  דער גאנצער 
באזונדערע  מיט  ליניעס,  צוויי  אין  ווערן  צוטיילט 
ליניעס פאר מענער און פרויען לעמוד על המשמר 
בגדרי הצניעות, מען בעט דער חשובע'ר ציבור בכל 

לשון של בקשה אויסצופאלגן די אנווייזונגען.

אהל הק'
א ריזן שאטער איז אויפגעבויעט געווארן ארום 
דעם ציון הק', מיטן ציל צו קענען אקאמאדירן די 
יעדער  אז  פארזיכערנדיג  ישראל,  רבבות  אלפי 
איינער קען זיך אוועקשטעלן מיט ישוב הדעת ביים 

זיך אויסבעטן ישועות ורפואות פארן  ציון הק' און 
כלל ופרט, מיט די פולסטע מאס רואיגקייט.

כהנים
דארפן  כהנים  הקטנים!  על  גדולים  להזהיר 
דעם  ארויפגייענדיג  אפגעהיטן  שטרענג  זיין 
וועג  פונעם  אינדערמיט  האלטן  צו  זיך  בארג 
קברים. די  צו  אמות  ד'  נאענט  גיין  נישט   און 

און  אוהל  די  איבער  שאטער  די  איז  אויך  אזוי 
דערין.  אריינצוגיין  ערלויבט  נישט  זענען  כהנים 
אויפגעשטעלט  איז  הכהנים  אהל  באזונדערע  א 

געווארן נעבן דעם אוהל.

לעכט
שטרענג  איז  עס  מאיסורא!  סכנתא  חמירא 
פארבאטן אנצוצינדן סיי וועלכע לעכט אינעם גאנצן 
שאטער ארום דעם ציון, צוליב די גרויסע סכנה וואס 
עס קען צוברענגען. עס איז אויפגעבויעט געווארן א 
טויזענטער  די  פאר  געווידמעט  טענט  ספעציעלע 
פיר-און- די  דורכאויס  געצינדן  ווערן  וואס  לעכט 

שטענדיגע  מיט  געהיטן  ווערנדיג  שעה,  צוואנציג 

קיין  אויפפלאמען  נישט  חלילה  זאל  עס  אז  וואך 
גרעסערע פייערן.

מזונות ומשקאות

געווארן  אויפגעשטעלט  איז  שאטער  ריזן  א 
אונטען פונעם בארג, ביים פארקינג לאט, וואו עס 
וועט זיין צוגעשטעלט מזונות ומשקאות דורכאויסן 
גאנצן טאג, פאריזכערנדיג די עולים לציון הק' אז זיי 
קענען זיך דערקוויקן דאס הארץ מיט נארהאפטיגע 

מאכלים, צוגעשטעלט בהרחבה גדולה.

מניני מנחה מעריב

עקסטערע טענטס זענען פאראן פאר אנגייענדע 
מניני מנחה ומעריב, ביים פארקינג לאט, ווען יעדע 
זיך שטעלן א מנין מנחה ומעריב   וועט  צען מינוט 
געוואנדן לויט די צייט. מען בעט דעם ציבור זיך צו 
שטעלן בלויז ביי די דעזיגנירטע פלעצער כדי נישט 

צו שטערן דעם סדר.

האט'ס גע'פועל'ט אלעס גוטס!

בארא פארק

לעיקוואדקרית יואל

וויליאמסבורג

טראנספארטאציע פון אלע געגענטער
אלע באסעס זענען נאר פאר מענער

באסעס 
וועלן 
קורסירן

יעדע 10 מינוט
פון 2:30 ביז 7:30

לענגאויס
מעיפל עוו. 
אנגעהויבן פון קאר. נארט קאול

און רט. 306
ביזן ציון הק'

און צוריק אויף דעם זעלבן רוט

מאנסי 
שאטעלס

און צוריק 
 4:45
7:45

און צוריק 
 4:30
 5:30
7:30

און צוריק
 5:00 4:00
8:00 | 7:00

און צוריק
3:15

נתנדב געווארן פארן ביליגן פרייז פון $5 א וועג
קואטש באסעס, נתנדב דורך

א חשובן נדבן פאר ביליגן פרייז פון $15 א ראונד טריפ

קואטש באסעס, נתנדב דורך
א חשובן נדבן פאר ביליגן פרייז פון $10 א וועג

קואטש באסעס, נתנדב דורך
א חשובן נדבן פאר ביליגן פרייז פון $10 א וועג

5:00  |  2:00
די באסעס וועלן דורכפארן אויפ'ן 
געווענליכן באס-רוט לענגאויס די 

49'סטע סטריט

פלאטע פון באסעס נאכמיטאג

 6:00 | 5:00 | 3:00 | 2:00
פון פארעסט רד. פארנט פון שאפינג 

סענטער, און פון פארק & רייד

די באסעס וועלן פארן
בשעה 11:45

פונעם סקולענער ביהמ"ד
547 PARK AVE LAKEWOOD NJ

5:00 | 3:00 | 2:00
די באסעס פארן פון בעדפארד קאר. 

וואלאבאוט, בעדפארד קאר. יוז, 
בעדפארד קאר. טעילאר

פון 2:30 ביז 8:30

היות ווי די יומא דהילולא קדישא געפאלט היי-יאר אום שב״ק פר׳ ויקהל פקודי, האבן די עסקנים מסדר געווען די וויכטיגע אנווייזונגען
פאלגענדע פונקטן לשביעת רצון כל הציבור החשוב, כדי יעדער זאל בעז"ה קענען לייכט אנקומען זיך משתטח צו זיין אויפ'ן 

ציון הקדוש, זונטאג פר׳ ויקרא, און אויס'פועל'ן אלעס גוטס.

דירעקט 
עקספרעס 
קאוטש 
באסעס

לייוו דיספעטשער: במשך די נאכמיטאג שעות וועט זיין א לייוו דיספעטשער פאר אלע פראגעס בנוגע די באסעס 845.256.8182

של מרנן רבות״ק לביתציון הק׳                                 סקולען
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אין ברען פון וואַקלדיגע עקאָנאָמיע און 
שאַרפע אינפלאַציע שרייט גאַנץ קרית 
יואל רבתי עם: "ראשון הוא"!!! אונזערע 

מוסדות, אונזערע קינדער, וועלן מיר 
אָנהאַלטן בכל לבבינו ובכל נפשינו!

ווען יעדער תושב קרית יואל וועט זיך ָאנשליסן מיט

״$600״ פַאר די הייליגע מוסדות ערב ּפסח
וועט געשַאפן ווערן ַא מעכטיגע בַאזע ַאז די הייליגע מוסדות זָאל קענען ווייטער פונקציָאנירן בגאון ובעוז

די ַאלגעמיינע פינַאנציעלע וועלט טרייסלט, ָאבער קרית יואל׳ס פינַאנצירונג 
פַאר אירע אייגענע מוסדות דעם ּפסח גייט זיין ווי נָאך קיינמָאל בעפָאר:

ִראׁשוֹן הּוא ָלֶכם:

דאָס ערשטע! דאָס הייליגסטע! דאָס וויכטיגסטע!
ָאבער, דָאס ָאנהַאלטן קרַאנטע 

סטַאביליטעט פון די הייליגע 
מוסדות קָאסט מסירת נפש! 

מ׳דרַאּפעט זיך אויף גרָאדע ווענט! 
מ׳דרייעט מיט מיליָאנען אין 

דעפיציטן יעדן טָאג!
יעצט ערבי ּפסחים גייען מיר ַאלע ״אויסגרָאדן די חשבונות״, 

און ״פַארענטפערן ַאלע פרַאגעס״, און מיר גייען פַארזיכערן ַאז 
אונזערע הייליגע מוסדות פַארבלייבן פונקציָאנירן פעלזן-פעסט!!!

מוסדות קרית יואל שטָאלצירן בגאון ובעוז:

יאָ! מ׳האָט היי-יאָר ״צום 3׳טן מאָל״ 
געהעכערט פּעיראָל פאַר די מלמדים!

יאָ, מ׳האָט היי-יאָר ווידעראַמאָל 
באַוויזן צו צאָלן ״צייטליך״, אַלע 

מלמדים, יעדע וואָך!
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יעדער שענקט $600 פַאר די הייליגע מוסדות!
געהויבענער  דער  ווָאס  קוים   — יואל.  קרית 
יו״ט ּפורים איז ַאריבער, און שוין שּפירט זיך דער 
קויפן  שוין  מ׳לויפט  לופט,  די  אין  ּפסח״  ״ערב 
מצות, מ׳רייניגט און מ׳שייערט, און מ׳גרייט זיך 
טוב,  יום  ליכטיגן  הייליגן  דעם  אריינצוברענגען 
ווָאס די הייליגע שטָאט וכל תושבי׳ קוקט ַארויס 
אין ַא פאראייניגטער קָאלעקטיווער הָאפענונג ַאז 
מ׳זָאל דעם חג המצות זוכה זיין צו קענען ּפרַאווען 
גליקליכקייט,  און  פרייד  מיט  ובדיצות,  בשמחה 

ולכל בני ישראל יהי׳ אור במושבותם.

אין  יעצט  הערשט  געמיט  שווער  ַא  ָאבער, 
יואל  קרית  מוסדות  הייליגע  די  פון  ָאפיסעס  די 
ווָאס  איד  יעדן  ביי  הַארץ  אין  ּפינטעלע  דָאס   —
ובגלילותי׳  והאדירה  הגדולה  עירנו  אין  וואוינט 

אשר סביבותי׳.

אינעם  אריינגיין  נישט  מ׳קען  ווי  מ׳שּפירט 
מ׳פארזיכערט  בעפאר  ּפסח,  טוב  יום  הייליגן 
נישט ַאז דער יסוד היסודות פון אונזער הייליגע 
שטָאט, דָאס ערשטע און טייערסטע פַארמעגן, די 
קאלעקטיווע אייגענטום פון כל תושב העיר, איז 

פַארזיכערט בעז״ה!

קרית  גאנץ  אלזא,  שרייט,  הוא״,  ״ראשון 
פאראייניגטער  ַא  מיט  ובנפש,  בלב  אויס  יואל 
אנטשלאסנקייט ַאז מיר גייען דָאס התלהבות׳דיג 

בַאווייזן אי״ה, ובשם ה׳ נעשה ונצליח.

די אינפלַאציע 
רייסט שטיקער!

ווָאס הָאט ּפַאסירט אין  זיין  צו  ס׳נישט משיג 
די לעצטע ּפָאר חדשים, פון סוכות ביז ערב ּפסח 

תשפ״ג.

רייסן  קָאסטן  געשטיגענע  -30ּפרָאצענט  די 
ַאריין לעבעדיגע שטיקער אין הַארץ פון אונזערע 

מוסדות, און ּפשוט ס׳לָאזט נישט לעבן במנוחה!

ווען מ׳רעדט מיט די הנהלת המוסדות אין די 
יעצטיגע טעג, הערט מען פון זיי ַאן אמת׳דיגער 
טיפער זָארג, מיט ַא טָאן ווָאס דערציילט איבער 
געשען  גייט  דָא  ווָאס  איבער  עמוקה  דאגה  ַא 

ווייטער. 

חשבונות  די  ַאז  איינפַאך  און  ּפשוט  ס׳איז 
ַאזויפיל  זענען  הוצאות  די  מער.  נישט  שטימען 
זיך יעדן יעדן  ַאז ס׳שּפירט  ווי די הכנסות,  מער 

טָאג ווי מ׳טרָאגט עס מער נישט דורך. דער דרוק, 
דער עמל, די יגיעה, איז עּפעס נישט ּפשוט!

בלב  יואל,  קרית  אויס  שרייט  הוא״,  ״ראשון 
שלם, הערנדיג איבער דעם בַאזָארגנדן מצב אין 

אונזערע הייליגע מוסדות!

אונזער  אויף  וויכטיגער  עּפעס  ס׳נישטָא 
ַאגענדע, ס׳נישטָא עּפעס ווָאס איז ביי אונז מער 
מוסדות,  הייליגע  אונזערע  ווי  טייער,  און  חשוב 
וועלט  דער  אויף  ּפרייז  קיין  פַאר  גייען  מיר  און 

דָאס נישט לָאזן פַאלן!

שענקען  מיר  גייען  תשפ״ג  ּפסח  ערב  דעם 
ַאז  שטָאט,  גַאנצע  די  ַאז  שטיצע,  היסטָארישע 
וויסן  זָאל  סַאטמַאר,  גַאנץ  ַאז  וועלט,  גַאנצע  די 
אונז  ביי  איז  מוסדות  אונזערע  קלָאר:  און  קליּפ 
דָאס טייערסטע און ערשטע, וכל אשר לנו ניתן 

בעד נפשינו!

די פינַאנציעלע וועלט 
טרייסלט, ָאבער קרית 
יואל׳ס מוסדות גייען 
זיין שטָאלן-פעסט!

דער  אויף  ַאריבער  איז  ווָאך  גרינגע  ַא  נישט 
ַאמעריקַאנער עקָאנָאמיע.

די פינַאנציעלע וועלט טרייסלט. די מַארקעטס 
מולטי  מיט  בענק  גוט-בַאזירטע  זיך.  ווַאקלען 
איבערנַאכט.  זיך  שליסן  נכסים  אין  ביליָאנען 
ריזן  ַארויס  בעילט  רעגירונג  פעדערַאלע  די 
פַאר׳ן  ציטערט  לַאנד  דָאס  און  אינסטוטוציעס. 

מָארגן.

ָאבער אין קרית יואל ווייסט מען נישט דערפון.

אין קרית יואל ווייסט מען איין זַאך: ר-א-ש-
ו-ן ה-ו-א!

הָאט  רבוש״ע  דער  ווָאס  קינדער,  הָאבן  מיר 
אונז געגעבן.

מיר הָאבן קינדער, ווָאס מיר מוזן זיי מחנך זיין.

נישט בלויז מיר מוזן זיי מחנך זיין — נָאר מיר 
ָאּפגעהיטן!  הייליג!  ״ערליך״!  זיין  זיי מחנך  מוזן 

מיט דעם חינוך ווָאס ״מיר״ ווילן זיי געבן!

״מוסדות״,  הָאבן  מיר  מוזן  ּפַאסירן  זָאל  דָאס 
הייליגע, ערליכע, לעכטיגע, גוטע מוסדות, ווָאס 

פירן זיך אויף די לויטערע אמת׳דיגע דרכים.

פעלזן-פעסט  זיין  ״מוזן״  מוסדות  די  ָאט  און 
כל  ַאז  שטָאלנקייט,  ַא  מיט  קרַאנט  בַאזירט!!! 
אינפלַאציעס שבעולם זָאל עס ַא ריר נישט קענען 

טון!

רעסעסיעס קומען 
און אינפלַאציעס 
גייען, ָאבער שלך 

לעולם קיימת! שלא 
תכבה נרך לעולם!

ס׳ווילט זיך נישט שרייבן, ָאבער דער אמת מוז 
געזָאגט ווערן ַאזוי קלָאר ווי ס׳איז.

אונזערע הייליגע מוסדות ליידן יעצט, בשעת 
די  פון  ביטער  זייער  שורות,  די  שרייבן  מיר 

אינפלַאציע.

עומדים  העלדישע  די  און  הנהלה  חברי  די 
דעם  פון  צער  מיט  אונטער  ברעכן  בראש 

שרעקליכן לַאסט.

ַא  זענען  קָאוויד-פָאנדן  געוויסע  די 
פַארגַאנגענהייט. מ׳שטייט יעצט אין ַא לַאגע ווָאס 

איז מורא׳דיג, מורא׳דיג שווער.

ָאבער, ביז ַאהער, שרייט קרית יואל!

מיר  גייען  יעצט  און  ּפסח,  קומט  יעצט 
ַאז די אינפלַאציע לָאזט נישט קיינע  פַארזיכערן 
הייליגסטע  אונזער  אויף  פינגער-ָאּפדרוקן 

אייגענטום, אונזער שווַארץ-ַאּפעל אין אויג!

אונזערע מוסדות, פַארזיכערן מיר מיט׳ן גַאנצן 
הַארץ, גייט בעז״ה פַארבלייבן שטָאלן-פעסט! 

ַא  מָאמענט?  אויפ׳ן  יעצט  מען  בעט  ווָאס 
מינימום פון 600 דָאלער? ווָאס איז דען די שאלה 

יעדער טאַטע • יעדער זיידע  • יעדער תומך • 
יעדער בעה״ב • יעדער יונגערמאַן • יעדער תושב

קרית יואל׳ס שטַאנדהַאפטיגע איבערצייגונג ַאז אונזערע קינדער איז ״ראשון 
הוא״ וועט זיך בּפועל ָאּפטייטשן מיט ״יעדנ׳ס ָאנשלוס״ מיט כָאטש $600
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אפילו?!

טרעזשורערי  די  ַאז  נישט  דַארף  יואל  קרית 
דעּפַארטמענט צי די עף.די.איי.סי. זָאל פַארזיכערן 
אונזערע קָאנטעס; דָאס געלט איז פַארהַאנען ב״ה 

אין קרית יואל, איבער גענוג! 

קרית יואל דַארף איין זַאך: ַאז ״יעדער תושב 
קָאנטע  די  אין  ַאז  פַארזיכערן  זָאל  יואל״  קרית 
צו  אויף  גענוג  דָא  איז  יואל  קרית  מוסדות  פון 
שבוע  מלמדים,  אונזערע  פַאר  ּפעירָאל  דעקן 

בשבוע!

גייען,  אינפלַאציעס  און  קומען  רעסעסיעס 
נרך  תכבה  שלא  קיימת!  לעולם  שלך  ָאבער 

לעולם! פַארווָאס? ווייל ראשון הוא לכם!

קרית יואל 
שטָאלצירט: 

התרוממות קרן 
המלמדים!

מוסדות  הייליגע  די  וויפיל  ווייסט  יעדער 
ווָארט ״מלמדים וכלי  זענען ב״ה געשטיגן. דָאס 
קודש״ איז ארויפגעברענגט געווָארן צום העכסטן 
מיט  פארהאנען,  נאר  וואס  בַאגריף  און  שטַאּפל 

חידושים נפלאים למאוד!

פון קרית יואל איז עס ארויס אויף די גַאנצע 
קצהו,  ועד  הארץ  מקצה  איבעראל,  פון  וועלט. 
וויל מען נָאכמַאכן דעם וואונדער ווָאס קרית יואל 

הָאט בַאוויזן.

יהי׳ מה שיהי׳, יעדע ווָאך, בכל שבוע ושבוע 
צי  זומער  שניי,  צי  רעגן  ווָאלקנס,  ָאדער  זון   —
ווינטער — קומט ַא פולער פעליגער טשעק פאר 
יעדן מלמד און יעדע מחנכת אין דעם מוסד, פון 

אונטן ביז ַארויף, ָאן קיין אויסנַאם!!!

היי-יאר  מען  הָאט  מָאל  דריטן  צום  און 
אינגאנצן  היי-יאר,  ּפעיראל״  דעם  ״געהעכערט 
און  רעיס,  לעצטן  דעם  זינט  יָאר  איין  בלויז 
מען  הָאט  ּפעירָאל  געהעכערטן  דעם  אויך  יָא, 
צו  שמו  יתברך  הבורא  השם  בעזר  בַאוויזן  זיי 
בַאצָאלן ווָאך-וועכנטליך, ָאן קיין הפסק, ָאן קיין 

איבעררייס!

״זייטיגע״  פילע  די  צו  בנוסף  שוין  איז  דָאס 
שעפערט  ווָאס  תמיכות  כסדר׳דיגע  און  בָאנוסן 
פַאר די מלמדים, דורך די קוּפת כלי הקודש מיט 
אידן  ווען  מצוא,  עת  בכל  טיּפס  נָאכַאנַאנדע  די 
ָאריגינעלן  דעם  מיט  וכדומה,  שמחות  ּפרַאווען 
איז  יואל  קרית  מוסדות  ווָאס  סיסטעם״  ״טיּפ 
בעולם  זיין  צו  דָאס מחדש  ״די ערשטע״  געווען 
היינט  שוין  עס  ווערט  דָארט  פון  און  המוסדות, 

קָאּפירט אומעטום!

ס׳איז עּפעס ווָאס איז נישטָא בדומה לה, אין 
קיין שום ַאנדערן מוסד אין קרית יואל! און דאס 
די  איבער  געשעצט  און  ַארויפגעקוקט  ווערט 

גאנצע שטָאט און איבער די גַאנצע וועלט!

ָאבער דָאס קָאסט 
מורא׳דיגע יגיעה; 
די הנהלה ברעכט 

אונטער!
ַאלעס פיין און וואויל, עס איז מורא׳דיג, ָאבער 

וויאזוי  עומדת:  במקומה  שאלה  די  איז  פָארט 
מעגליך?  דאס  איז  וויאזוי  דאס?  מען  באווייזט 
איז אפילו  וויַאזוי  טָא  מיליאנען?!  ס׳קאסט דאך 

שייך ָאנצוגיין און נישט אונטערברעכן?!

די אינפלאציע האט ארויפגעברענגט קאסטן 
גבולי  הרחבת  די  פראצענט,  דרייסיג  מיט 
העכערונגען  די  און  מיליאנען,  קאסט  הקדושה 
אין שכר לימוד דעקן דאך ווייט נישט אזעלכע 

ציפערן?!

יואל  קרית  סאטמאר  מוסדות  הייליגע  די 
רעגירונג-פאנדינג  פון  ווייניגסטע״  ״די  געניסט 

איבער גאנץ קרית יואל.

ַאזוי  קענען  נישט  וועט  תירוץ  בעסטער  דער 
גוט ענטפערן אויף די הארבע פראגע ווי אט די 
זיך מקריב  צוויי ווערטער: ״מסירת נפש!״ מ׳איז 
און מ׳ָאּפפערט זיך ַאוועק מיט שווייס, מיט בלוט, 
ווָאך, יעדן טָאג, יעדע  יגיעה עצומה, יעדע  מיט 

שעה און יעדע מינוט!

אין דעם ״תירוץ״ שּפירן א גאר גרויסע רָאלע 
די טויזנטער געטרייע תושבי קרית יואל, די אלפי 
ההורים, די אלפי התומכים, וועלכע שליסן זיך ָאן 

דרַאמַאטישער גורל-ציאונג אויף 
ַאריסטָאקרַאטישע קעניגליכע 

זילבער-שטיקער צו בַאצירן סדר-
טיש, ווערד קָאלָאסַאלע  $30,000

מוסדות קרית יואל לערנט פונדָאסניי ּפשט אינעם ״יסדר שלחנו בכלים 
נאים״ מיט די קייזערליכע כלי כסף המפוארים צום ליל התקדש החג

מיט  גורל״  טיש  ״סדר  פון  סלָאגַאן  דער 
״ערב ּפסח קאמּפיין״ פון מוסדות קרית יואל 
יָארן…  ַאסַאך  פַאר  סינָאנים,  שוין  לויפט 
געהויבן  פריש  דָאס  זיך  הָאט  היי-יָאר  ָאבער 

מיט ַא נייעם בַאדייט!

״אין בו אלא חידושו״!

מ׳הָאט געלָאזט ַאהערשטעלן, ַא קעניגליכע 
״זילבער  מַאיעסטעטישע  פון  קָאלעקציע, 
מלכות׳דיגסטן  און  רייכסטן  אויפ׳ן  שטיק״ 
ַאריסטָאקרַאטיש;  און  עלעגַאנט  פַארנעם, 
וואס  כלים  שענסטע  פון די  באמת  מ׳רעדט 
פַארהערליכן  און  בַאשיינען  צו  פארהאנען 

דעם ״סדר טיש״ פון דעם געווינער.

אין  הלכה  בפירוש׳ע  די  באמת  איז  דָאס 
שלחן ערוך ווָאס שרייבט פָאר אויף דעם ליל 
התקדש החג, ַאז ״יסדר שלחנו בכלים נאים״, 
איינרישן דעם טיש מיט הערליך-שיינע כלים, 
ווי ס׳ּפַאסט אין ַאזַא נַאכט, ווען יעדער איד איז 

ווי ַא מלך בביתו, כאילו הוא יצא ממצרים!

דעם  אויף  בליק  ַא  כאּפנדיג  בלויז  נָאר 
הוא״  ״ראשון  פונעם  טיש״  סדר  ״קעניגליכן 
די  פון  ווערד  ווָאס דער סך הכל  קאמּפיין — 
ווערן די  30 אלפים —  זילבער שטיק איז ביי 
ווייל  איבעררַאשונג,  פון  בַאגייסטערט  אויגן 
ַא  און שיינען מיט  גלַאנצן  ווירקליך טוט עס 

מלכות׳דיגן ּפרַאכט.

ס׳איז עּפעס ווָאס ״יעדער״ ווָאלט געווָאלט 
קענען בַאזיצן ַאזַא ״סעט״ און פַארמָאגן ַאזַא 
הערליך-געדעקטן טיש, ווי ַא ריכטיגער מלך, 

לכבוד יום טוב.

און ָאט ָאט גייט שוין זיין דער גורל׳דיגער 
ווען אלע  טָאג, קומענדיגן ערב בדיקת חמץ, 
ווער  ״נו,  הערן:  צו  געווָאנדן  זיין  גייען  אויגן 

הָאט געווינען״?…

ווָאס  צעטעלע  ערשטע  דָאס  הוא!  ראשון 
מ׳וועט ַארויסציען אינעם גורל׳דיגן יום הגורל, 
הסדר  ליל  אויפ׳ן  הָאבן  אי״ה  עס  וועט  דער 

תשפ״ג…

ַא קורצע וויילע נָאכ׳ן גורל-ציאונג קלַאּפן 
די  מיט  המוסדות  עסקני  די  טיר  אויפ׳ן 
אייך  צו  ָאּפגעליפערט  כסף  כלי  קייזערליכע 

ַאהיים.

ס׳איז זיכער, ַאז ״יעדער״ וועט מַאכן זיכער, 
צו געבן דעם מינימאלן סכום פון 600 דאלער 
די  געווינען  און  קאמּפיין״,  הוא  ״ראשון  צום 
אויגן  די  פארכאּפן  שטיק, וואס  מלכות׳דיגע 
מיט זייער ּפראכט, און קענען נָאך אויפ'ן היי-

יאריגן פסח באצירן אייער סדר-טיש!

שליסט אייך ָאן שוין! און זָאגט ״הלילה הזה 
כולנו מסובים״ ליל התקדש החג תשפ״ג מיט די 
מלכות׳דיגע זילבער שטיק!

קרית יואל׳ס ּפסח גורל תשפ״ג אויפגעוויקעלט:



Fr
id

ay
 M

ar
ch

 1
7,

 '2
3

29

בלב ובנפש במשך דעם גַאנצן יָאר, 
מיט  געטריישאפט,  אזויפיל  מיט 

אזויפיל הארץ.

״יעדער  ַאז  קלָאר  זָאגן  מ׳קען 
איינער״ כפי ערכו שּפילט אין דעם 
תירוץ ַא חלק אדיר; די עלטערן מיט 
ובזמנו; די  ״פול שכר לימוד״ בעתו 
די  סכומים;  זייערע  מיט  אברכים 
נגידים מיט ריזיגע סכומים להחזיק 
מיט  המוסדות  והנהלת  המוסדות 
הַארץ  גַאנץ  מיט׳ן  און  כוחות  ַאלע 

און געפיל.

דָאס — און נָאר דָאס — איז דער 
תירוץ!

ָאט דָאס געלט פון ״שכר לימוד״, 
דָאס געלט פון ״נדבות״ ווָאס אנ״ש 
יואל  קרית  תושבי  ווָאס  שענקען, 
גאנצן  אוועק דעם  זיך  פון  ָאּפפערן 
יאר, די נשמה וואס זיי ווייזן ארויס, 
ווי  צייגן,  זיי  וואס  רוקן-ביין  דער 
און  איינמאל  איבערצייגט  יעדער 
גייט  המוסדות  קיום  אז  נאכאמאל 

אונז בלבבינו ובנפשינו.

השתא הכא! 
ראשון הוא! 

מען מוז 
פַארזיכערן די 
ווייטערדיגע 
סטַאביליטעט!

מען  שטייט  יעצט  הכא!  השתא 
תשפ״ג  הּפסח  חג  ערב  דָא,  שוין 
״מוז״  המוסדות  הנהלת  און  לפ״ק, 
צו  צוקומען  פונדָאסניי  יעצט 
תושבי  כל  פון  הילף  בַאדייטנדע 
יום  הייליגן  דעם  ערב  יואל,  קרית 
ווייטער  קענען  מ׳זאל  אז  טוב, 

פָארזעצן!

די  ָאנהַאלטן  קענען  מ׳זָאל  ַאז 
קרַאנטע סטַאבילע ווירטשַאפט און 
תמידין  קודש,  כלי  ַאלע  אויסצָאלן 
צייטליכע  די  ָאנהַאלטן  כסדרן, 
גַאנצער  ּפעירָאל-צָאלונג, מיט דער 
בעוז  קרַאפט,  און  שטַארקקייט 

וברמה.

אזוי  געווארן  שוין  מ׳איז 
צוגעוואוינט אין קרית יואל, אזוי צו 
פעיראל  דעם  מ׳העכערט  אז  זאגן, 
שוין  זיך  מ׳כַאּפט  יָאר…!  יעדן 

נישטאמאל וואס דאס מיינט.

כח.  ס׳קאסט  בלוט.  ס׳קאסט 
ס׳קאסט טעג. ס׳קאסט נעכט.

ס׳נישט משיג צו זיין. ס׳קומט ָאן 
בדם ובדמע, מיט בלוט און שווייס.

און על כן יאמרו המושלים בואו 
חשבון, מ׳מוז דָאך אויף דעם הָאבן ַא 
רעכענונג, ס׳קומט דָאך ָאן די צייט 
זָאל  חשבונות  די  זען  מ׳מוז  ווָאס 
שטימען — און ָאט יעצט איז די צייט 

געקומען! 

ַאצינד, גַאנץ 
קרית יואל 

שרייט בלב אחד 
״ראשון הוא״!!!

יואל  קרית  גאנץ  גייט  דערפַאר 
אצינד שענקען כאטש זעקס מאות, 
און אוודאי אז די גרעסערע נדיבים 
ווייל מיר זענען באמת  אסאך מער, 

איבערצייגט ״ראשון הוא״!

דער מַאסיווער קאמּפיין איז שוין 
בעוז  קראפט,  אין  אריין  יעצט  ָאט 
וברמה, מיט אלע כוחות, ָאנגעהויבן 
מוצאי  פַארלָאפענעם  דעם  פון 

ּפורים העעל״ט.

זיך  לָאזט  המוסדות  הנהלת  די 
קַאמּפיין,  העפטיגן  אינעם  ַארויס 
כוחות,  ַאלע  מיט  איינגעשּפַאנט 
די  עסקנים,  גַאנץ-יָאריגע  די 
העלדישער  דער  הנהלה,  חברי 
ַאלע  עמו  ואתו  ַאדמיניסטרַאטָאר, 
הייליגע  די  פון  כוחות  עסקני׳שע 
ַאלעס   — מוסדות  יואל׳ער  קרית 

אינאיינעם, כאיש אחד ובלב אחד.

ווען ס׳איז די 
העלדן ווָאס 
רופן, שרייט 
יעדער הננו!

און ווען די העלדן, די ראשי העם 
למענינו  נפשותיהם  את  המקריבים 
בעטן,  און  רופן  יואל  קרית  ולמען 

ענטפערט ״יעדער״: ראשון הוא!

ואחד  אחד  כל  וועט  ַאלזָא, 
אי״ה  זיך  עם  רבתי  העיר  מתושבי 
ובנפש, אויסצודרוקן  אנשליסן בלב 
הכרת הטוב פאר די הייליגע מוסדות 
ווָאס זענען ַאזוי קרוב וסמוך ללבינו!

מיט  וועט  אויסנַאם  ָאן  יעדער 
ָאנשלוס  מינימַאלן  דעם  לכה״ּפ 
דעם  ַארויסצייגן  דָאלער״  ״600  פון 
אונזערע  פאר  חיזוק  מאקסימום 
העכסטע  די  קודש,  וכלי  מלמדים 
אונזערע  מיט  סָאלידַאריטעט  מָאס 
פַארזיכערן  און  מוסדות,  הייליגע 
ווָאס  אימּפעריע  מעכטיגע  די  ַאז 
בעיר  קיום  אונזער  פַארזיכערט 
ווייטער פָארזעצן בכל  עוז לנו קען 
כן  אומרת  הקודש  ורוח  התוקף, 

ירבה וכן יפרוץ.

קרית יואל 
דעמָאנסטרירט: 

למען ידעו 
דורותיכ״ם!

טייערע  דורותיכ"ם!  ידעו  למען 
צייגט  זיידעס,  טייערע  עלטערן, 
פַאר  צייגט  קינדער,  אייערע  פאר 

מיט ַא טיפערן בליק:

פַארווָאס 
טַאקע איז דָאס 

״ערשט״?...
יעדער מענטש, אין זיין ּפערזענליכן לעבן, הָאט ּפריָאריטעטן. איין זַאך איז וויכטיגער, איינס ווייניגער 

וויכטיג, און לויט דעם שטעלט מען זיך אויס דעם מהלך החיים.

דָאס איז, אבער, אמאל זיכער, ַאז די העכסטע, די סאמע ערשטע, ּפריאריטעט אין ַא איד׳ס לעבן איז: 
״זיינע קינדער״!

דָא הויבט זיך עס ָאן און דא ענדיגט זיך עס. אלעס ארום, דער גַאנצער הלוך ילך פונעם מענטש, איז 
נָאר צוגָאבעס און ַארומיגע ּפיטשוועקעס צו דָאס וויכטיגסטע: דער ערשטער ציל, די איינציגסטע זַאך ווָאס 

בלייבט: די קינדער!

ס׳איז, אלזא, קלָאר, ַאז ווען ס׳קומט צו ׳צדקה׳, ווען ס׳קומט צו ׳הוצאות הבית׳, ווען ס׳קומט צו מסדר 
זיין ּפריָאריטעטן אין ווָאס מ׳דַארף בַאצָאלן, איז די ערשטע און וויכטיגסטע אויפ׳ן סדר היום: די קינדער!

און ווען ס׳קומט צו סָארטירן ָאט די חשבונות, כלּפי די קינדער גופא, ווָאס די וויכטיגסטע הוצאה פַאר 
זיי איז — איז קלָאר, אז דאס איז: זייער ״רוחניות״, זייער ״אידישקייט,״ זייער אויפציאונג ַאלס אוהבי ה׳, יראי 

אלקים, אנשי אמת, בה׳ דבקים!

איז בכן, ווען ס׳קומט ערב ּפסח, און דער מענטש דערזעט זיך מיט ״ַא ליסטע״ פון צענדליגער הוצאות.

יָא, פילע רופן פַאר צדקה און קמחא דּפסחא — ַאלעס חשוב, ַאלעס הייליג, ַאלעס וויכטיג. אמת.

ָאבער מ׳מוז דָאך זיין אויפריכטיג מיט זיך ַאליין.

לָאמיך מַאכן מיינע ּפריָאריטעטן; ווָאס איז ביי מיר דָאס וויכטיגסטע?

״מיינע קינדער״ זענען דָאס וויכטיגסטע, דָאס ערשטע!

און וואס דארפן ״מיינע קינדער״ ַאזוי וויכטיג, ַאזוי דרינגענד, בעפָאר ּפסח, ווי זייער ״רוחניות״; נעמליך, 
אז דער מלמד להם תורה, ווָאס לערנט זיי תורה, קדושה, אידישקייט, יראת שמים, זאל קענען ווייטער דָאס 

מיט זיי לערנען?!

איז, דעריבער, קלאר ווי דער טָאג, ָאן קיין צל ספק, ָאן קיין צווייפעל, ַאז ״דָאס״, דער אחריות פַאר מיינע 
קינדער, פַאר מיינע מוסדות, איז ״ראשון הוא לכם״!!!

איינמָאל מ׳קומט צו דער הכרה, דַאן פַארשטייט יעדער, אז דאס איז נישט בלויז א דאגה אויף חברי הנהלה.

נָאר דַאס דַארף עגבערן יעדן טַאטן!! יעדן זיידן!! יעדן תושב העיר הגדולה הזאת לאלקים, וואס ווייסט ַאז 
דער פונדַאמענט פון קרית יואל איז די הייליגע מוסדות! נישטָא וויכטיגערס.

ס'איז יעדן יחיד'ס דאגה און פַארַאנטווָארטליכקייט!! בראש וראשון, בעפָאר מ׳זָארגט זיך פַאר סיי ווָאס 
ַאנדערש!

ראשון הוא, סיי תורה׳דיג, סיי הלכה׳דיג, סיי שכל׳דיג, און סיי יושר׳דיג!

מ׳הַאלט דָאך ערב דעם "ליל שימורים לדורותיכ"ם", און דעם גאנצן יום טוב וואס איז געווידמעט אויפ'ן 
"אונזערע מוסדות”, דער  טון אלעס פאר  קינדער! דארפן מיר  די  זיך ארום  דרייט  "והגדת לבנך”! אלעס 
רוחניות׳דיגער יסוד פון ״אונזער שטאט״, אז מ'זאל קענען ווייטער צָאלן בעתו ובזמנו "אונזערע געטרייע 

מלמדים" פון "אונזערע קינדער"! 

ַאלזָא, פַארשטייט ַאצינד יעדער תושב קרית יואל קלָאר און דייטליך: די 600 דָאלער פַאר אונזערע הייליגע 
מוסדות איז ראשון הוא!

דָאס ״ערשטע״, דָאס ״הייליגסטע״, דָאס ״וויכטיגסטע״, ּפשוטו כמשמעו!

דָאס ערשטע פַאר מיר; דָאס ערשטע פַאר מיינע קינדער! 
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זייער חינוך  אייערע אייניקלעך, אז 
נישטָא  און טייער,  הייליג  איז אייך 
עּפעס ווָאס קומט פַאר זיי! זיי זענען 

ערשט!

קרית  אין  וואוינט  איר  איד,  ר׳ 
יואל?

ר׳ איד, איר הָאט אייניקלעך אין 
די הייליגע מוסדות?

ר׳ איד, איר הָאט קינדער אין די 
הייליגע מוסדות?

ר׳ איד, איר ווילט זען די הייליגע 
מוסדות עקזיסטירן?

זען  ווייטער  ווילט  איר  איד,  ר׳ 
דעם הרמת קרן המלמדים?

יעצט,  ווייזט  יעצט,  שרייט 
דעקלארירט  יעצט,  איבערצייגט 

יעצט: ״ראשון הוא״!!

קרַאפט,  גַאנצן  מיט׳ן  ָאבער 
בקול רם אדיר וחזק, ַאז ס׳זָאל קיין 
צווייפעל דערין אפילו נישט בלייבן.

עפענט אייער טיר, אייער הַארץ, 
ראשי  די  פַאר  טייסטער,  אייער 
 6 די  שענקט  המוסדות!  עסקני 
מאות בלב שלם, לאזט נישט פַאלן 
קינדער  אייערע  וואו  מוסדות  די 
און אייניקלעך לערנען במשך דעם 
בעזר  פַארזיכערט,  יאר!  גאנצן 
קרַאנטע  ווייטערדיגע  די  הבורא, 

סטַאבילע עקזיסטענץ!

 6 אייער  ״יעצט״  שענקט 
קענט  איר  און  נדבה,  מאות׳דיגע 
בעז"ה זיין פון די גליקליכע געווינער 
וועלן  ווָאס  גורלות,  רייכע  די  אויף 
גליקליכן  פרישן  ַא  ַאריינברענגען 
באדייט אין אייער היי-יָאריגן ״סדר 

נַאכט״!

אייער קינד, אייער אייניקל, שרייט 
צו אייך: אני ראשון!!! 

טַאטי, זיידי, פַאר דו גיסט סיי-וואו 
קמחא דּפסחא, געדענק: איך בין דער 

ערשטער! 

הארץ!  דיין  אויף  ערשטער  דער 
מחשבה!  דיין  אויף  ערשטער  דער 

דער ערשטער אויף דיין ליסטע!

כי לששה כולם קרויי״ם ועומדים! 
אונזער  פַאר  מאות   6 מיט  יעדער 

ערשטע, טייערסטע און הייליגסטע!

אין קרית יואל דאַרף מען 
נישט ״אויסצאָלן״…;

אין קרית יואל וויל מען 
״ווייטער צאָלן״!!!

מ׳זָאל  ַאז  ּפסח  ערב  אויף  נישט  מען  ווַארט  יואל  קרית  אין  ניין 
דעמָאלט ״אויסצָאלן״ פַאר די מלמדים!…

איר וועט, ברוך ה׳, נישט טרעפן קיינע רעקלַאמעס ווָאס רופן מיט 
געווַאלד קרית יואל׳ער טַאטעס: ס׳איז ערב ּפסח! געווַאלד! די מלמדים 

זענען נָאכנישט אויסגעצָאלט!

חלילה וחס! פַארווָאס דען עּפעס זָאלן זיי ווַארטן אפילו מיט איין 
ווָאך אין  די  ווָאס שליסט  ווי דער פרייטָאג  איינציגסטן טָאג לענגער 
וועלכע זיי הָאבן געגעבן זייער הַארץ צו לערנען תורה מיט אונזערע 

קינדער? 

זיי זענען דָאך אונזערע העלדן! עליהם תפארתינו.

חסדי ה׳.

ווָאס  ישראל  כלל  אין  פָאן-טרעגער  דער  איז  יואל  קרית  מוסדות 
מיינט ״צָאלן צייטליך״ מלמדים!

אונטערטרָאגן  מיינט  ווָאס  וועג  דעם  צייגט  יואל  קרית  מוסדות 
מלמדים מיט כבוד און שעצונג!

מוסדות קרית יואל שטעלט ַא מוסטער פון כסדר שענקען נָאך טיּפס 
און הטבות פַאר די מלמדים!

נישטָא ַא ווָאך, פון ּפסח תשפ״ב ביז ּפסח תשפ״ג, ווָאס ״ּפעירָאל״ 
הָאט געשּפעטיגט אפילו נָאר מיט איין טָאג.

יָאר,  גַאנצן  ווָאך, פונעם  יעדע איינציגסטע  זיי געגעבן  מ׳הָאט עס 
ָאן קיין ָאּפשטעל, בסבר ּפנים יפות, געהעכערט דעם ּפעיראל און נָאך 

ַאסַאך ַאסַאך מער בָאנוסן און זייטיגע תמיכות לחזקם ולעודדם…

 — ָאבער ווָאס וויל מען יעצט ערב ּפסח?

בַאצָאלן!  ווייטער  קענען  זיי  קלָאר:  און  איינפַאך  וויל,  מוסדות  די 
פָארזעצן דָאס מסירת נפש!

פון ַא קָאנטע ווָאס בלוטיגט אומאויפהערליך קען מען קיין ּפעירָאל 
נישט צָאלן.

די  הָאבן  ווָאך  היינטיגע  די  פון  בענק  געשּפַארטע  די  ביי  אפילו 
דעּפַאזיטָארס בלויז גענומען ווָאס איז ״געווען״ אין זייער קָאנטע, און 
ליידיגע  פון  ַאז  ָאּפגערעדט  געשען…  איז  ווָאס  געשען  איז  הערשט 

קָאנטעס קען מען קיין טשעקס נישט דעקן!

די זַאך מוז זיך ענדיגן!

מוסדות קרית יואל׳ס בַאנק-קָאנטע מוז אויפהערן בלוטיגן!

אויב איז דאס ״ראשון הוא״, הָאבן מיר ַאן אחריות צו פַארזיכערן ַאז 
די הייליגע מוסדות זענען סטַאביל!

און דערפַאר זענען מיר אצינד דָא. נישט ״אויסצוצָאלן״, ָאבער יָא, 
ַאבסָאלוט, צו ״בַאצָאלן״!

דורך דעם מַאסיוון ״ראשון הוא״ קאמּפיין, די קמחא דּפסחא ַאקציע 
פון אונזערע הייליגע מוסדות, ווען יעדער וועט זיך ָאנשליסן, וועט מען 

דָאס אי״ה בַאווייזן.

דערינען  איז  זיידע,  יעדער  טאטע,  יעדער  יונגערמאן,  יעדער 
ָאנגעשלָאסן! העלפן אויסגרָאדן די חשבונות, און ַאריבערטרָאגן דעם 
שווערן לַאסט, און פַארזיכערן ַאז די הייליגע מוסדות זעצן פָאר בעוז 

וברמה, למען בנינו ולמען דורותינו!

יָא, מיר גייען אי״ה בַאצָאלן, 6 מאות יעדער, און די מוסדות וועלן 
קענען ווייטער בַאצָאלן!

ארויס פון די ימי הפורים, אריין אין די פייערדיגע ״ערבי ּפסחים״ אטמאספערע:

גאנץ קרית יואל רבתי עם וועט אינאיינעם אויסשרייען א הילכיגן 
יא! אויף בויערנדער ״ראשון הוא!״ קאמפיין מיט א מאַסיווער 
אויסגיס פון ״זעקס הונדערט דאלאר״ פאר די הייליגע מוסדות. 

הורי מוסדותינו הק׳ שרייען אויס מיט אייפער: ״ראשון 
הוא!״ אונזערע כלי קודש קומען בעפאר אלעם
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זוכים בגורל
פונעם ״תרוממנה קרנות צדיק״ מעמבערשיפ קאמפיין תשפ״ג
וואס איז ב״ה געקרוינט געווארן מיט אן אויסטערלישער סוקסעס, אדאנק די צייטליכע אנשלוס פון די טויזנטער 
חברי הקהלה - חבר אנו לכל אשר יראוך, און די פילצאליגע געטרייע מעמבערס וואס האבן בנדבת לבם זיך 

אנגעשלאסן אלץ ״חברי הזהב״ לקיום קהלתינו הקדושה ולהגדיל תורה ולהאדירה

זריזין מקדימין: $1,000 מינטליעף

מו"ה יהוסף פריעדמאן הי״ו

א׳ אדר $500 משמש שטיבל

מו"ה יחזקאל שרגא ברמ"י מערץ הי״ו

ג׳ אדר $500 שפילצייג

מו"ה ישראל אברהם אלטר לאנדא הי״ו

ה׳ אדר $500 פיש

מו"ה נתן שפיטצער הי״ו

זריזין מקדימין: $500 זשי. בי. קלאודינג

מו"ה ברוך יודא שישא הי״ו

ב׳ אדר $500 ספרים ומתנות

מו"ה שמואל זלמן ברמ"א ברייער הי״ו

ד׳ אדר $500 פלייש

מו''ה ירמי' קאהן הי״ו

ו׳ אדר $500 פסח סעט

מו''ה יואל פישער נ''י

ז׳ אדר $500 דריי גוד

מו"ה שמואל געלבמאן הי״ו

יהי רצון שחפץ ה׳ בידינו יצליח להרמת קרן קהלתינו הקדושה

הנהלת הקהלה

Garfiled Road, Monroe, NY 10950    •    T. 845.783.5688  F. 845.783.5699 5נתייסדה ע״י מרן רבינו הקוה״ט זי״ע  •  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר של יט״א

קהל יטב לב.

סאטמאר
קרית יואל

CONG. YETEV LEV

SATMAR
KIRYAS JOEL

בית המדרש
בית יעקב

בית המדרש
טיב לבב

ביהמ״ד החדש 
איילענד וויא

ביהמ״ד בית
יעקב נחמי׳

בית המדרש
ווינטשעסטער

ביהמ״ד בית
מרדכי לייב

בית המדרש
בית מאיר

בית המדרש
ישמח משה

בית המדרש
מעריוואלד ס.

בית המדרש
בית כהנא

ביהמ״ד
בית יקותיאל

בית המדרש
הגדול

בס״ד



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר

32

מיט שטורמישע אייפער, מיט געהויבענע געפילן, 
גרייטן זיך אלפי תושבי עיר הצדק קרית יואל, מיט 
צו  קאמפס-גרייטקייט,  מיט  כוחות,  אנגעגליעטע 
אנטקעגנקומען די געטרייע עסקנים פאר'ן בארימטן 
אצינד  קומען  וועלכע  לשבת',  'עזר  ארגאניזאציע 
שטייענדיג  אדירה  מגבית  שטורמישן  מיט'ן  ארויס 
בפרוס עלינו חג המצות, צו אונטערהאלטן 1000'ער 
קענען  זאלן  זיי  אז  הגדולה,  העיר  ברחבי  נפשות 
מיט'ן  פסח,  יו"ט  דאס  אריינברענגען  רואיגערהייט 
האבן די נויטיגע צרכי החג, דאס וויכטיגסטע פאר'ן 
יום טוב, פיש, פלייש, מצות, און שיך, וואס דאס גייט 
בעז"ה צושטאנד-קומען מיט די אומגעהויערע הילף 
און שטיצע וואס זייערע ידידים, שכינים, און נאענטע 
ימי  דריי העפטיגע  די  ביי  ארויסווייזן  בעז"ה  גייען 
המגבית; מאנטאג – מיטוואך ויקרא, מיט פליסנדע 

נדבות, למען אחינו בית ישראל תושבי עירינו.

עזר לשבת – א רעטונגס-
ברעט פאר שטאט קרית יואל

ס'איז נישט קיין סוד דאס שרעקליכער מצב אין 
ראש  דער  טראץ  וואס  שטיבער,  היימישע  פילע 
הכלכלה,  ועל  המחי'  על  שווער  ארבעט  המשפחה 
דער  וואס  מצבים  אונטער  ס'קומען  ווען  אבער 
דאס  דא  נישט  איז  געענגט,  ליידער  ווערט  מצב 
שבת  דער  אריינברענגען  קענען  צו  מינימאלסטע 
און יום טוב, צו שפייזן די גאנצע משפחה מיט דאס 
נויטיגע. און ווער רעדט נאך ווען ס'איז די רעדע פון 
קינדער-געבענטשטע פאמיליעס, וואס זייער אסאך 
געבן  עצה  א  נישט  זיך  קענען  ארבייטער  פשוט'ע 
ווען ס'קומען אונטער גרויסע הוצאות, א שטייגער 
ווי די צרכי שבת ויו"ט, צו קענען דעקן די הוצאות 
פון פיש און פלייש פאר שבת ויו"ט. אדער איז דאס 
די רעדע פון שטיבער פון אלמנות ויתומים, גרושים 
זיי  קענען  מצבים  זייערע  צוליב  וואס  וגרושות, 
נישט אריינברענגען דאס נויטיגע און וויכטיגע פאר 

זייערע קינדערליך.

ס'איז  דא!  לשבת'  'עזר  איז  אלע  זיי  פאר  אט 
נומערן,  די  אויפווייזן  מ'דארף  וואס  עפעס  נישט 
ס'איז נישט עפעס וואס מ'דארף צייגן און ווייזן פאר 
די  וואס  יואל  קרית  אין  תושב  א  איד  סיי-וועלכן 
פעולות פון עזר לשבת זענען, ווייל יעדער איינער 
שכן,  קרוב,  א  ביי  מיטגעהאלטן,  שוין  דאס  האט 
קריטישע  די  ווי  משפחה-מיטגליד,  אדער  ידיד, 
הילף פון עזר לשבת האט ממש אויפגעלאכטן און 
דאס  אז  שטוב  גאנצע  דאס  געראטעוועט  פשוט 
זאל קענען אנגיין אן ח"ו ווערן אריינגעשלעפט אין 

ארויסזעבארע חובות.
עזר לשבת גייט שוין אן ב"ה פאר גאנצע 25 יאר, 
טיילנדיג א גאנץ יאר מדי שבוע בשבוע גרויסארטיגע 
פאר  וטוב,  טוב  מכל  אנגעפילט  שבת-פעקלעך 
הונדערטע שטיבער ברחבי קרית יואל, און איבער 
הילף  אומבאגרייפליכער  די  ארויס  שטארט  אלעם 
און שטיצע, ווען מדי חודש בחדשו מיט א קביעות 
טיילט מען ריזן סומעס טשעקס, מיט 'קעש געלט' 
ארדער  פיש  און  פלייש  די  איינקויפן  קענען  צו 
פאר'ן גאנצן חודש, בשר ודגים וכל מטעמים! ס'איז 
פאר  אויף  טוט  מיסיע  הייליגע  די  וואס  יאומן  לא 
קינדער-געבענטשעטע פאמיליעס, מסלתה ומשמנה 

פון שטאט וועלכע קענען נישט אנגיין אן דעם. 
די מסירות נפש'דיגע עסקנים כולו לשם שמים, 
אוועק  זיך  פון  רייסן  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא 
שטיקער אינעם גאנצן קיילעכיגן יאר צו אויפרעכטן 
קרובים,  ידידים,  אונזערע  שטיבער,  הונדערטער 
וואס  אויסגאבן  גרויסע  זייערע  דעקן  צו  שכינים, 
זיי, אן  דאס איז א ריכטיגער רעטונגס-ברעט פאר 
קיין ווערטער דאס צו קענען ארויסברענגען אויפ'ן 
פאפיר ואס דאס באדייט פאר זיי! אומבאגרייפבאר! 
דרך  פון  דרגא  העכסטן  אויפ'ן  צו  גייט  אלעס  און 

כבוד!

ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח 
– שרעקליכער מצב אין 

הונדערטער שטיבער עוסקים 
על המחי' ועל הכלכלה!

ווען ס'קומט בעפאר יו"ט פסח באדייט דאס פיל 
שטייגנדע  די  מיט  שטוב  אידישע  יעדע  אין  מער 
הוצאות וואס דאס ברענגט מיט. און דאס באדייט 
פיל מער פאר עזר לשבת! ווייל פיל מער משפחות 
דארפן צוקומען צו די קריטישע-הילף-מיסיע וואס 
משפחות  מער  פיל  זיך!  מיט  ברענגט  לשבת  עזר 
בפרוס  ס'קומט  ווען  גיבן  עצה  א  נישט  זיך  קענען 
נישט דעקן  החג, פיל מער משפחות קענען פשוט 
פשוט  קענען  משפחות  מער  פיל  בוטשער!  זייער 
די  פאר  שיכעלעך  קויפן  קענען  צו  דעקן  נישט 
די  וואס  שיך  אויסגעוואקסענע  און  צוריסענע 
פילצאליגע  ארום!  גייען  קינדערליך  לעכטיגע 
משפחות קענען פשוט נישט דעקן די פשוט'ע מצות 

און פלייש לכבוד יו"ט!
דאס באדייט אז עזר לשבת דארף דא זיין פאר זיי! 
יו"ט פסח,  עזר לשבת'ס מיסיע שטייענדיג בעפאר 
איז צו ארויסהעלפן די אלע משפחות ומשפחות בכל 
עיר קרית יואל, און אין זיי אריינברענגען דאס יו"ט 

פסח, אז זיי זאלן קענען האבן מיט וואס צו גיין צום 
טיש!

פון  ברייט  און  לענג  די  איבער  נפשות  1000'ער 
אונזער שטאט, צאפלען און שרייען "פון וואו"?!

יו"ט! פון  וועל איך האבן פלייש פאר  וואו  "פון 
וואו וועל איך האבן פיש פאר יו"ט! פון וואו וועל 
וועל איך דעקן די שיך  וואו  אים האבן מצות! פון 

פאר מיינע קינדערליך?!"
דאס הארץ צאפלט. מ'דארף דאך האבן אזוי פיל. 
ס'איז פשוט נישטא. מ'קען פשוט נישט אנהייבן צו 
איינקויפן. מ'ארבעט שווער א גאנצע וואך. אבער די 
שטייגנדע שווערע יו"ט הוצאות קען זיי בשום אופן 

נישט דעקן.
די  גייען  אזוי  ווי  מינוט;  איין  אריין  טראכט 
1000'ער נפשות קענען צוגיין צום יו"ט, אן דעם וואס 
דער קאסע וואס איז געמאכט פאר זיי, שטעלט זיי 

נישט צו דאס מינימאלסטע?!
דאס  פארטיילן  קענען  לשבת  עזר  גייט  אזוי  ווי 
מינימאלסטע, פאר די 1000'ער נפשות וואס צאפלען 
און ווייסן פשוט נישט ווי אזוי זיי הייבן אן צו קאכן 

פאר יו"ט?!

ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן 
ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם – אין 3 

טעג וועלן תושבי קרית 
יואל דעמאנסטרירן 

עניי עירך קודמין!
אונזער  זיי  פאר  אויסשרייען  וועלן  אלע  מיר 
מיטוואך   – מאנטאג  איר!  האט  דא  אנטווארט; 
ויקרא ענטפערן מיר פאר די אלע 1000'ער נפשות; 
שענקען!  אייך  וועלן  מיר  געבן!  אייך  וועלן  מיר 
מיר פארשטייען און באגרייפן אז איר קענט נישט 

אנדעם! אט האט איר!
מיין געלט גייט בעז"ה דעקן הונדערטער משפחות 

מיט טויזנטער פונטן פלייש אויף יו"ט!
אויב דארף עזר לשבת צוקומען צו די שטאט'ס 
שטיצע מדי שבוע בשבוע, וואס זאל מען זאגן ווען 
מ'שטייט בעפאר יו"ט פסח ווען די אויסגאבן שטייגן 
פיל מער, און מ'קען נישט ח"ו אפזאגן משפחות, אז 
וויבאלד ס'איז נישטא אינעם קאסע זאלן זיי עס פילן 
אויף  מינדעסטע  דאס  האבן  קענען  נישט  ח"ו  און 

יו"ט! 
איינגעשפאנט  לשבת  עזר  איז  דעם  צוליב  אט 
עסקנים  הונדערטער  מיט  בעפאר  קיינמאל  ווי 
אנגעשלאסן מיט אן אקטיווע "טיעם", צו אנווארימען 

קרובים וידידים און אלע תושבים, צו ענטפערן פאר 
די 1000'ער נפשות וואס צווייפלען און צאפלען; "פון 
וואו"?! און געבן אונזער שארפסטער אנטווארט, מי 
פליסנדע באדייטנדע נדבות! ס'איז א "מוז" צו שאפן 
אין די דריי אויסגעוועלט טעג – מאנטאג-מיטוואך 
ויקרא – א קיימא לן פון כאשט $850,000 צו קענען 
מוזן  מיר  משפחה!  יעדע  פאר  הוצאות  אלע  דעקן 

דאס באווייזן בעז"ה!

געווארן  ארויסגעלייגט  היי-יאר  איז  ספעציעל 
די  צוליב  וואס  אחת"  משפחה  "זכות  דעם 
דאס  און  אינפלאציע,  דראסטישע  אומגעהויערע 
דארפן פארטיילן פאר 1000'ער נפשות טויזענטער 
פונט פלייש און מצות, און אנדערע צוגעהערן, איז 
דראמאטיש געשטיגן ווי קיינמאל בעפאר, דעריבער 
פארלאנגט זיך א דראסטישע אויפשטייג אין נדבות 
בעם  נדיבים  וועלן  דעריבער  בעפאר!  קיינמאל  ווי 
זוכן צו ספאנסארן כאטש איין משפחה אויף יו"ט; 

$1000 למשפחה אחת!

ס'איז שווער צו געבן? געוויס יא. אבער אויב מיר 
גיבן נישט, דאן ווי אזוי גייט די משפחה קענען מאכן 

יו"ט?! ווער קוקט זיך אום אויף זיי?! 

ס'איז אומבאגרייפבאר וואס דאס מיינט צו קענען 
ספאנסארן א גאנצע משפחה אויף יו"ט! א גאנצע 
משפחה וועט האבן שיכעלעך פאר די קינדערליך! 
א גאנצע משפחה וועט דעקן זייער בוטשער ארדער! 
א גאנצע משפחה וועט האבן מצות אויף פסח! און 
אייער  איז  דאס  קאנטע!  אייער  אויף  אלעס  דאס 
זכותים  די אומשאצבארע  יאכלו  זכות! חלק כחלק 
נצרכי  אייגענע  אונזער  ארויסהעלפן  צו  נשגבים 
עירינו, אלעס אויף די גרעסטע מאס בדרך כבוד מיט 

וואס עזר לשבת איז בארימט!

מיט געהויבענע געפילן, מיט פייערדיגע רצונות, 
מיט אנגעפילטע הענט גייען מיר בעז"ה גרייכן די 
פאר  שיך,  מצות,  פיש,  פלייש,  די  דעקן  צו  צילן; 
טויזנטער נפשות ברחבי עיר קרית יואל אויף יו"ט 

פסח תשפ"ג!

יו"ט! קרית  זיין אויף  וועט  וואו"  זיי פרעגן "פון 
יואל'ס אנטווארט; מאנטאג – מיטוואך ויקרא וועט 
בעז"ה זיין! $850,000 וועט קרית יואל שענקען פאר 

קרית יואל!

משפחות  הונדערטער  גייען  נדבה  אונזער  מיט 
שיך,  פלייש,  פיש,  פאר  טשעק,  ריזן  א  באקומען 

מצות, געדעקט אויף יו"ט!

ויקרא!  מאנטאג-מיטוואך   – אֹותֹו!  ּתֹאְכלּו  ְוָכָכה 
דריי טעג אנטווארט אויף די ברענענדיגע פראגע: "פון 

וואו?!"

 3 שטורמישע טעג וואס קרית יואל וועט 
דעקן פלייש, פיש, שיך, מצות, פאר 

1000'ער נפשות ברחבי העיר!

מאנטאג – מיטוואך פ' ויקרא:

נפשות
צאפלען, 

פסח תשפ”ג

פון וואו
?

!

 מיט'ן שענקען פליסנדע נדבות פאר 'עזר לשבת' צו דעקן פסח בודזשעט פון $850,000
קרית יואל איז אויף ווי קיינמאל בעפאר, צו ראטעווען שרעקליכער מצב בעירינו ווי קיינמאל בעפאר!
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C U S T O M I Z E D  T O  Y O U R
P E S A C H  S E T .

Haggadahs

MALCHUS BORO PARK:
3902 14th Ave.
718.854.7700

WILLIAMSBURG:
165 Lee Ave.
718.408. 8822

MONSEY:
17 Main St.
845.474.8822

MONROE:
7 Garfield Rd
OPENING 3/23

JERUSALEM:
י˘‡ ברכ‰ 48
02-5400011

W W W. M A L C H U T J U DA I C A . C O M



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר
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התעלות  אויסטערלישע  די  מיט  אינאיינעם 
דעם  פון  רַאמען  די  אין  התורה  קרן  והרמת 
הכביר  מפעל  שע"י  אברכים'  'התאחדות  חבורת 
ווָאס  סַאטמַאר,  לב  יטב  ד'קהל  התורה"  "עמוד 
די  דורך  והאחדות  התורה  כח  דעם  מיט  בליעט 
אין  איז  קודש,  וגבאי  עסקנים  פַארשטערקערטע 
די לעצטע תקופה אויך פונדָאסניי איינגעפעדעמט 
"חבורת  פון  איינפיר  געבענטשטע  די  געווָארן 
יוצאי  יקרים,  אברכים  וואו  אברכים"  התאחדות 
אחת  בעצה  צוזַאמען  זיך  הַאלטן  הק',  ישיבתינו 

ובדעה אחת, בכח הרבים דעדיף.

"חבורת התאחדות אברכים" 
און איר געווַאלדיגע תועלת

נתייסד  איז  אברכים"  התאחדות  "חבורת  די 
געווָארן דורך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, צו ערפילן 
דעם ָאריגינעלן רעיון און מטרה פַארווָאס רביה"ק 
זי"ע הָאט בשעתו מייסד געווען דעם "התאחדות 

אברכים" ַאז דָאס זָאל זיין ַא מקום פאר אינגעלייט 
נָאך דער חתונה, אויך ַאזעלכע וועלכע געפינען זיך 
שוין נישט בין כותלי ביהמ"ד איבער'ן טָאג, זיך צו 
צַאמקומען און זיך מחדש זיין צו ווייטער ָאנהַאלטן 
די ַאטמָאספערע פון תורה און ערליכקייט, זיך צו 

שטַארקן איינער דעם ַאנדערן, ולאחיו יאמר חזק.

התאחדות  "חבורת  פון  מסגרת  דעם  אין 
יעדע  ַאז  געווָארן  איינגעשטעלט  איז  אברכים" 
אונטער  אייגענע חבורה,  ַאן  פַארמָאגט  יָארגַאנג 
ַאן  פון  בַאגלייטונג  געטרייע  און  אויפזיכט  די 
ומגיד  משּפיע  ָאדער  הקהלה,  דיין  ַאנדערער 
טַאקע  זיך  הָאט  ווָאס  הק',  קהלתינו  מטעם 
אומבַאשרייבליכע  ַאן  זיין  צו  ַארויסגעשטעלט 

תועלת בגשמיות וברוחניות.

די חבורה פון יוצאי הישיבה שנת תשע"ז לפ"ק, 
ווערט בַאגלייט מיט ַא געווַאלדיגע געטריישַאפט 
דורך דעם דיין, הגה"צ רבי שמואל יעקב מייזעלס 
לייב,  מרדכי  בית  המדרש  בית  דומ"ץ  שליט"א, 
וועלכער הַאלט אן ַא ּפערזענליכן נָאנטן קשר מיט 
די בני החבורה, און די אברכים יקרים ווייסן ַאז זיי 
הָאבן ביי אים אן ָאפענע אויער זיך צו דורכרעדן 

און הערן דעם דעת תורה אין ַאלע אומשטענדן.

יעדן  צונויף  די חבורה  זיך  קומט  גלייכצייטיג 
ליל שישי צו ַא נָאבעלע "שבת אחים", וואו מען 
הערט מדי שבוע ווַארימע דברי תורה והתחזקות 
פונעם דיין שליט"א, ווָאס אינגעלייט זענען מעיד 
ַאז דָאס בלָאזט זיי ַאריין ַא געווַאלדיגע חיזוק און 

בַאגלייט זיי די גַאנצע ווָאך.

ַא סּפעציעלע 
פַארברייטערטע 
אסיפת מרעים 

לכבוד חודש אדר

חודש  דעם  אין  שטייענדיג 
נָאך  אדר,  חודש  פון  השמחה 
איז  ווָאס  זמן  ווינטער  גַאנצן  ַא 
מיט  חבורה  דער  אין  ַאריבער 
הצלחה, הָאבן די עסקני החבורה 
ַארַאנדזשירט ַא גרעסערער מעמד 
החבורה.  בני  כל  התאספות 
חבורה  די  איז  מאורע  די  לכבוד 
המדרש  בית  אין  פָארגעקומען 
ביורען,  ווען  אויף  משה"  "כתב 
ידים,  רחבת  מקום  ַא  איז  ווָאס 
יוצאי  ַאלע  פאר  ערמעגליכן  צו 
זיך  יָארגַאנג  דעם  פון  הישיבה 
ריכטיגן  מיט'ן  בַאטייליגן  צו 
הרחבת  און  בַאקוועמליכקייט 

הדעת.

מיט  געווָארן  געקרוינט  טַאקע  איז  מסיבה  די 
צוגעשטעלט  ס'איז  הצלחה.  אויסטערלישע  אן 
געווָארן טעימה קלה, ווַארימע דעליקַאטן להחיות 
גָאר  געהערט  הָאט  מען  און  חי,  כל  נפש  בהם 
הגה"צ  דורך  ווערטער  תוכנ'דיגע  און  ווַארימע 
די  געווען  מלהיב  הָאט  ווָאס  שליט"א  דיין  דער 
הערצער צו זיך אויפהייבן העכער אין די יעצטיגע 

זמנים המסוגלים בין גאולה לגאולה.

נָאך די דברי תורה והתחזקות איז ָאּפגעהַאלטן 
גַאסט  וויכטיגע  סּפעציעלע  ַא  געווָארן 
בַארימטע  די  דורך  געסּפַאנסערט  ּפרָאגרַאם, 
ַאן  פָארגעקומען  ס'איז  ווען  ריעלטי',  קעי.  'עם. 
אינפָארמַאטיווע ּפַאנעל מיט הר"ר דוד לייב קרויס 
קעי'.  'עם.  די  פון  אנ"ש  אברכי  מחשובי  הי"ו, 
פירמע, וועלכער הָאט דעטַאלירט ערקלערט און 
צעלייגט אויף קליין געלט די איינצלהייטן ווָאס 
אינגעלייט דַארפן וויסן ווען ס'קומט צו קויפן ַא 
הויז און ַאלע זייטיגע ּפרטים, פון ווָאס דער ציבור 
ַארויסגענומען  און  געווען  נהנה  שטַארק  הָאט 

וויכטיגע טיּפס און בייהילפיגע רַאט.

די  פון  איינער  אויפגעטרעטן  הָאט  שלוס  צום 
התורה"  "עמוד  הכביר  מפעל  עסקני  ענערגישע 
פַארשטערקערטע  די  פָארגעלייגט  הָאט  ווָאס 
ּפלענער אויפ'ן עתיד, נָאכמער צו מוסיף והולך זיין 
מיט די ּפעולות להגביר הרמת קרן התורה צווישן 

די אברכי הקהלה, לשם ולתפארת הקהלה הק'.

אז נדברו יראי ה' איש על רעהו!

בס"ד

 בביהמ"ד הגדול - בית שמעון
בשעה 9:15 בערב

בס"ד

שיעור כללי על

הלכות יולדת
 כל הלכות המצויות ביולדת
בשו"ע אורח חיים ויורה דעה

הנהלת שלום אהלך

השיעור הבא יתקיים בעז"ה בסוף חודש סיון הבעל"ט

שלוםשלום

⋅ קרית יואל ⋅⋅ קרית יואל ⋅

אהלךאהלך

אהלךאהלך
שע"י עמוד התורה
דקיט"ל סאטמאר

שלום אהלשלום אהלךך
מפעלמפעל

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

קרית יואל
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקוה"ט זי"ע • בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מודעה חשובה
הננו להודיע בזה שעלה בידינו לסדר

 ע"י הרב הגאון

רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב דקהלתינו הק'

 ביום ג' ויקרא הבעל"ט
יתקיים בעז"ה

חבורת התאחדות אברכים, יוצאי ישיבה גדולה 
שנת תשע"ז, אָּפגעראָכטן גייסטרייכער 

אסיפת מרעים לכבוד חודש אדר
בראשות ראש החבורה, הגה"צ רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א, 

דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב

חבורת
התאחדות 

אברכים
שע״י מפעל עמוד התורה דקהל יטב לב

סאטמאר
ת בדיבוק חברים • מה טוב ומה נעים שבת אחיםקרית יואל

ורה נקני
הת
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MALCHUS BORO PARK:
3902 14th Ave.
718.854.7700

WILLIAMSBURG:
165 Lee Ave.
718.408. 8822

MONSEY:
17 Main St.
845.474.8822

MONROE:
7 Garfield Rd
OPENING 3/23

JERUSALEM:
י˘‡ ברכ‰ 48
02-5400011

W W W. M A L C H U T J U DA I C A . C O M

C O L L E C T I O N

D A Z Z L I N G  S T O N E S  +
I N T R I C A T E  D E S I G N S

I N S P I R E D  B Y  N A T U R E .  

Baroque
B



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר
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אינטערעסע  שטארקע  א  מיט   – יואל.  קרית 
דער  אויפגענומען  טעג  יעצטיגע  די  ווערט 
היי-יעריגן  דעם  טראגט  וואס  קאמפיין,  "קערה" 
באדייטפולער  גאר  א  טראגן  תשפ"ג  ניסן  חודש 
געוויכט, נעמליך, צו פארזיכערן די הרחבת הדעת 
פון די אריבער 500 לומדי תורה פון שטאט, און 
שטאלענע  ווייטערדיגע  די  ערמעגליכן  צוגלייך 
די  זינט  יאר,  דריי  לעצטע  די  פון  סטאביליטעט 
בעז"ה  האט  מען  ווען  קאמפיין  "אויסגעצאלט" 
וואס  באגריף  א  "צייטליך",  באצאלן  געקענט 
מדי  הצלחה  וואונדערליכע  א  מיט  פונקציאנירט 
וכבוד  כח  דעם  דערהייבנדיג  לפעיראל,  פעיראל 
התורה אין שטאט צו די שענסטע שטאפלען וואס 

נאר שייך.

 – צוריק  יאר  דריי  זיך  האט  געדענקט  גוט  ווי 
ענדע  יאר,  פון  תקופה  יעצטיגע  די  אין  טאקע 
אויסגעצאלט  דער  אנגעהויבן   - תש"פ  ווינטער 
עפאכע מיט גרויס סייעתא דשמיא, ווען דער ציבור 
אדירה  התעוררות  א  מיט  צאמגענומען  זיך  האט 
ולומדיה,  התורה  לכבוד  קראפט  געמיינזאמע  און 
האט  וואס  קאמפיין,  "אויסגעצאלט"  גרויסן  ביים 
און  סוקסעס  דערפאלגרייכער  א  אפגעצייכנט 

הצלחה למעלה מן המשוער.

נישט  איז  עס 
קיין  געווען 
דער  צו  גרעניץ 
שמחה און פרייד 
האט  עס  וואס 
ומען  ארומגענ
ו  נ י ת ל י ה ק
ווען  הקדושה, 
האט  ציבור  דער 
געהאט די זכי' צו 
פירות  זיין  אוכל 
פון די פייערדיגע 
פון  אנשליסונג 
עדה  גאנצע  די 
און  הקדושה, 
דאן  מ'האט 
הרבים  כח  מיטן 
צו  ערמעגליכט 
לומדים  די  צאלן 

"בעתו ובזמנו", שאפנדיג א נייעם סארט באדייט 
און  קאפ  רואיגן  א  מיט  בתורה",  "עמילות  פון 
שנעל  האט  פירות  די  ווען  געמיט,  מנוחה'דיגע 
מקצועות  השלמת  די  מיט  שפראצן,  אנגעהויבן 

שטארקע  און 
ע  ג י ד ' ה ר ו ת
ביי  השלמות 
הונדערטער  די 
וואס  לומדים 
שטייגן ב"ה לפרי 

תפארה.

שוואונג  די 
הגברת  פון 
התורה  כח 
נישט  זיך  האט 
עשטעלט  אפג
די  דעם,  ביי 
ט  י י ק מ ע ר א ו ו
ביים ציבור האט 
נישט  בכלל  זיך 
 , לט אפגעשטי
עס  אדרבה,  נאר 
די  און שטערקער צעפלאמט  נאך מער  זיך  האט 
שאיפה להגדיל ולהעלות, און טאן אלסדינג וואס 
איז נאר מעגליך צו פארזיכערן די פולסטע הרחבת 
לאנג  נישט  מ'האט  ביז  לומדים,  די  ביי  הדעת 
האט  וואס  רעוואלוציע  א  דורכגעפירט  דערויף 

אוועקגעשטעלט דעם היזיגן כולל אלס פיאנער און 
וועג-ווייזער פאר פילצאליגע אנערקענטע כוללים 
די  אין  "העכערונג"  דראסטישע  די  אלוועלטליך, 
געהאלט פון די לומדים, א פראיעקט וואס איז שוין 
עטליכע מאל נאכדעם דורכגעפירט געווארן, מיט 

נאך שענערע הוספות און פארדאפלונגען.
עטליכע  העכערן  דאס  טראץ  פלא,  זה  וראה 
מאל, ווען בנוסף איז במשך די לעצטע פאר יאר 
צו  בנוסף  מיוחדות'  'תמיכות  געווארן  צוגעלייגט 
דעם געווענליכן פעיראל, א שטייגער פאר 'בחינות', 
'חזרות', 'השלמת מקצועות', ועוד, איז מען פארט 
מצליח אנצוהאלטן דאס צאלן "צייטליך" אויף א 

קביעות'דיגן שטייגער, חק ולא יעבור.
פארשטענדליך אז דאס קאסט פאר די הנהלה 
כוחות עצומים, מ'שלאפט באמת נישט קיין נעכט, 
מיט א שטענדיגע זארג אז די )אפענע...( בענק זאלן 
זיין געדעקט, בעת מ'האלט ווייטער די וויזיע פון 
מוסיפין בקודש, מיט וועבנדע פלענער פון פרישע 
הוספות צו קענען נאך מער און שענער מרחיב זיין 

דעתן של ת"ח.
א  פאר  איצט  שטייט  אלעס  דאס  אבער 
ווענדפונקט, ווארום די הנהלה האט זיך געטראפן 
מיליאן  "האלב  א  פון  לאסט  א  מיט  אנגעלייגט 

דריי-יעריגע 'אויסגעצאלט' סטאַביליטעט 
פון שטאָטישע תורה אימפּעריע קריטיש 
אָנגעוויזן אין דרינגנדע "קערה קאַמפּיין"

קאמפיין געצילט צו ברענגען אן עונג יו"ט פאר די אריבער 500 בני תורה אויף יו"ט פסח, 
און וועט בעז"ה פולקאם דעקן "האלב מיליאן דאלאר" הוצאות פון לעצטע וואכן פונעם זמן

'כולל סאטמאר קרית יואל' אין אויסנאמליכע אפעלירונג:

ספעציעלע זכותים ארויסגעשטעלט ציען אינטערעסע; 
הערליכע נוצבארע מתנות פאר קוני הזכותים

פאר אנשלוס פון $1,000 
און העכער ווערט 

פארטיילט די 3 הערליכע 
מתנות וואס קומט 

שטארק צונוץ במשך החג

פאר אנשלוס פון $500 ווערט 
פארטיילט א הערליכער זמירות לפסח 

ווי אויך א שיינער חיבור להל' פסח 
"קונטרס סידור לפסח" ארויסגעגעבן 

דורך אחד מרבני הכולל שליט"א

פאר אנשלוס פון $250 ווערט 
פארטיילט דער פראקטישער "כוס 
מדידה לשיעור רביעית" צו מקיים 
זיין מצוות ד' כוסות כדת של תורה, 
מיט'ן שענסטן הידור ודקדוק הלכה
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אויף  הוצאות  אנגעזאמלטע  די  מיט  געדעקט  זיין  צו  דאלאר", 
ביז פסח, כדי צו קענען ווייטער פונקציאנירן על מי מנוחות, און 
נישט ח"ו זיך טרעפן געשטראנדעט מיט חובות וואס וועט ח"ו 

בלאקירן די סאלידע צייטליכע צאלונג.
קאמפיין"  "קערה  היי-יעריגער  דער  איז  דעם  פון  ליכט  אין 
אפעלירונג  אויסטערלישע  אן  מיט  גאנג  אין  געווארן  געלאזט 
בשם די הונדערטער לומדים, וואס קוקן ארויס בעינים צופיות 
אז מ'זאל קענען צוגיין צום יו"ט פסח מיט א חירות'דיג געמיט, 
און מיט א פארזיכערטע געוויסן אז דער כולל איז ב"ה געדעקט, 

כאשר היה באמנם די לעצטע דריי יאר.
די הנהלת הכולל האט זיך שטארק גערעכענט מיט דער פאקט 
אז במציאות איז יעדער אין די טעג אביסל געדרוקט, און עס קען 
אנקומען שווער זיך משתתף צו זיין מיט גרעסערע סכומים, עס 
וואס איז באמת  געווארן א סכום  איז דעריבער אויסגעארבעט 
"שווה לכל נפש", וואס דער איז דער סכום פון $500, און פאר 
מעוטי יכולת דער סכום פון בלויז $250, וואס מיט דעם וועט מען 
זכות פון פינאנצירן א "משפחה שלימה" פון די  אפקויפן דער 
משפחות פון די בני הכולל, זיי אינטערצולאנען פון די גרעסערע 
הוצאות החג, און זיי העלפן אנקומען צום יו"ט מיט א רואיגקייט 

ווי אמת'ע בני מלכים, מאן מלכ"י רבנן.
עס איז א קידוש השם געווען מיטצוהאלטן ווי אין דער קורצער 
תקופה פון ווען דער קאמפיין איז ארויס אויף דער גאס, האבן די 
עסקני הכולל שוין צוריקגעהערט מערערע באגריסונגען פונעם 
ציבור אנ"ש פאר דער געוואלדיגער אונטערנעמונג, און עס איז 
העוסקים  חשובים  עסקנים  די  ווי  זען  צו  שטוינען  צום  באמת 
במלאכת הקודש גייען מיט מיט א געוואלדיגע אנטשלאסנקייט, 
און געבן זיך אוועק בלב ונפש פאר די הצלחה פון די טייערע 
אן  מיט  לערנען  און  זיצן  קענען  זאלן  זיי  אז  יונגעליייט  כולל 

הרחבת הדעת.

עס איז דעריבער זיכער אז דער קאמפיין וועט געקרוינט ווערן 
מיט הצלחה און סוקסעס, עס איז דאך, ווי נישט ווי, די אינטערעסע 
און רצון פון יעדער תושב און פון אלע אנשי שלומינו, צו זעהן 
ווי דער הייליגער מקום תורה וואקסט און בליעט אזוי שיין, און 
דאס איז געוויס דער עתיד פון אונזער עקזיסטענץ, און דער תל 
און  תורה  ארויס  שיינט  עס  ווי  פון  טורעם  לייכט  און  תלפיות 
עבודה פאר דער גאנצער שטאט, און עס ברענגט פאר אלעמען 
ברכות והשפעות, און א געוואלדיגע שמירה וואס קומט פון דער 

תורה, ושמרתיך בכל אשר תלך.

מיר וועלן אלע אויסשטרעקן א "זרוע" נטויה, און מיר וועלן 
נעמען א חלק אין די העכסטע און חשובסטע צדקה וואס עס 
וועלן העלפן  מיר  און  תורה,  בני  צו שטיצן  נאר פארהאנן  איז 
אנפילן זייער "קערה" צום סדר טיש מיט מצות און אלע אנדערע 
צרכי החג, דורכ'ן "קערת כסף" וואס מיר וועלן שענקן צו העלפן 
אונזערע אייגענע ברודער'ס, שכינים, קרובים, וידידים, און מיר 
וועלן מיט דעם פארזיכערן פאר זיי אן אמת'ער שמחת יום טוב, 
און גלייכצייטיג אויך פארזיכערן דער עתיד פון דער מקום תורה, 
וואס איז דער פלאץ פאר אונזערע קינדער און דורות צו קענען 

שטייגן און וואקסן בתורה עבודה און יראת שמים.

חג  התקדש  בליל  טיש  סדר  צום  זעצן  זיך  וועלן  מיר  ווען 
הבעל"ט, און מיר וועלן אויסרופן דעם "כל דכפין ייתי וייכול" 
אז  וויסן  וועלן  מיר  געוויסן,  רואיגן  א  מיט  זאגן  מיר עס  וועלן 
אצינד זיצט מיין שכן, דער דערהויבענער כולל יונגערמאן, און 
ער פראוועט אויך אן הערליכן סדר, אין וואס אונז האמיר געהאט 

די זכי' צו האבן א חלק דערין.

ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת!

"אינפלַאציע" 
ביים כולל 
יונגערמאן, 

נישט פון היינט
כולל-יונגערמאן,  ביים  החג"  "הוצאות  פון  מ'רעדט  ווען 
ווען  ברילן  אנדערע  גאנץ  מיט  באטראכט  ווערן  עס  דארף 
די  וואס  צייט  אין  אין אלגעמיין.  ציבור  ביים  איז  די רעדע 
עקאנאמישע וועלט זינקט אין אן "אינפלאציע" קריזיס, איז 
דער כולל יונגערמאן אין אן אינפלאציע פאזיציע פון שטענדיג 
אן, זיינע הכנסות זענען מאגער ביז גאר, און הוצאות פון זיין 
אזוי  אומדערטרעגליך.  איז  פאמיליע  קינדער-געבענטשטע 
אזא  ס'פארמאגט  ווען  היינט  אפילו   – קוואדער  יעדער  אז 

נישטיגע ווערד – איז געלט וואס ווערט טייער געהיטן.

ספעציעל ווען מיר געפינען זיך שוין אין די שלושים יום 
קודם החג, און אלע גרייטן זיך שוין צום הייליגן גרויסן יום 
טוב פסח, ווייסן אלע די גרויסע הוצאות החג וואס עס קאסט 
אפ פאר יעדעס אידישער שטוב, און אוודאי ווען די רעדע 
פונעם  בליעה"ר  געבענטשטע פאמיליע  קינדער  א  פון  איז 
יושב אהל, וואס מען דארף אהערשטעלן קליידונג און אלע 
אנדערע צרכי החג אויפן שענסטן פארנעם ווי ריכטיגע בני 

חורין.

ועל  וואס ארבעט על המחיה  יונגערמאן  אפילו ביי דער 
הכלכלה שפירט אויך די גרויסע קאסטן אצינד ווען עס קומען 
די טעג, אלעס קאסט, און אלעס דארף ווערן באצאלט, און 
מען דאנקט דעם באשעפער אז ברוך השם עס איז דא פאר 
וועם צו קויפן, און מיט וואס צו קויפן, און עס איז דא ווער 
עס זאל קויפן, און מען מאכט די הכנות צום יום טוב מיט א 

פרייליכן געמיט.

איז  תורה",  "בן  פונעם  אבער  איז  רעדע  די  ווען  אבער 
דער טאן שוין אביסל אנדערש, עס קען אמאל זיין א קליינע 
אפטיילונג צווישן זיך גרייטן צום יום טוב מיט א "רואיגן" 
"אנגעשטרענגטער"  אן  אביסל  מיט  גרייטן  זיך  און  געמיט, 
אלע  אונז  ביי  פאדערט  וואס  עפעס  איז  דאס  און  געמיט, 
"קערה  אינעם  ברייטהארציגקייט  א  מיט  אנצושליסן  זיך 
קאמפיין", צו לעזן די הארבע כסף מנלן פראגע וואס נאגט 

דעם כולל יונגערמאן. 

ווען אמעריקאנער בענק טרייסלען בלייבן 
כולל-אינוועסטירער רואיג און פארזיכערט!

רוישיגע געפילן ביי גליקליכע 
"תורתי שותפים" אז זייער 'שותף' 
אין כולל זאל אריינברענגען דעם 

יו"ט פסח מיט הרוחה

'ותומכיה מאושר', במלוא מובן המלה!

קלוגע משקיעים אינעם "כולל באנק" בלייבן פארזיכערט מיט רווחים 
וואס האלט אין איין שטייגן, און בלייבן שמור וקיים לעד ולנצח

עשה למען 'תורתי שותף'

לכבוד פסח וועט מען "מהנה זיין ת"ח מנכסיו" באופן מהודר ביותר, דורכ'ן 
פארזיכערן אז זיין פריוואטער 'תורתי שותף' האט אויף פסח צו מאכן
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תושבי קרית יואל

ברענגט אויף זיך
השפעות טובות...

 ליידיגט אויס
אייער פושקע...

היו נכונים...

דרייוופושקע
 זונטאג

פרשת צו
ד' ניסן 

דאנערשטאג - 
פרייטאג ויקרא
ר"ח ניסן - ב' ניסן

וון
דריי טאגיגע מאסי
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הישועות,  חודש  צום  נָאענט  שוין  שטייענדיג 
אין  ווערט  לטובה,  ובא  הממשמש  "ניסן"  חודש 
די טעג געלָאזט אין גַאנג דער מַאסיווער "ּפושקע 
אויף  איז מדי שנה בשנה בַאשטימט  ווָאס  דרייוו" 
די טעג פון ָאנהייב חודש ניסן, ַאלס דער זמן מיוחד 
ָאנגעפולטע  די  איבערצוגעבן  און  אויסצוליידיגן 
"רבי מאיר בעל הנס ּפושקעס" פון די הייליגע צדקה 
הנהלת  דער  ווָאס  אויף  החומות"  שומרי  "כולל 
הכולל קוקט ַאזוי שטַארק ַארויס בכלל, ובפרט אין 

די איצטיגע טעג לקראת חג הּפסח הבעל"ט.
די  אין  דורכגעפירט  ווערט  ּפושקע-דרייוו  דער 
צייט ווען דער הנהלת הכולל גרייט זיך צום הויּפט-

סעזָאן פונעם יָאר. פון איין זייט גרייט מען זיך צום 
"חודש ניסן" ווען דער הנהלת הכולל איז פַארנומען 
מיט די פַארצווייגטע פעולות, סיי די פעולות ווָאס 
יום  סּפעציעלע  די  סיי  און  יָאר,  גַאנץ  א  ָאן  גייען 
טוב-פעולות צו שענקן אן עקסטערן חודש געהַאלט 
פאר ַאלע כלי קודש, לומדי הכוללים, מרביצי תורה 
ומלמדי תשב"ר, ועל כולם דורכצופירן די מַאסיווע 
"ּפסח חלוקה" פון אריבער צוויי מיליאן דָאלַאר פאר 

צענדליגער טויזנטער נפשות מבני ציון היקרים.
בעתו,  דבר  א  ַאצינד  טַאקע  עס  איז  דעריבער 
דורכצופירן דעם מַאסיוון ּפושקע-דרייוו, ווָאס ס'איז 
איבעריג ַארויסצוברענגען ווי ווייט די כולל שומרי 
החומות ּפושקע איז ב"ה פַארהייליגט ביי אידן בכל 
החומות  שומרי  כולל  די  הזה.  היום  ועד  הדורות 
גַאנצן  דעם  במשך  איינעם  יעדן  בַאגלייט  ּפושקע 

לעבן. סיי ווען אימער, איידער מ'גרייט זיך 
צו א שמחה צוגלייך ווען מען איז ל"ע 

אין אן עת צרה, און 
אינצווישן,  ַאלעס 
ַאריינגערעכענט 
ווען  טָאג-טעגליך 
זיך  נויטיגט  מען 
אין הצלחה אויפ'ן 
ַאלץ  היום,  סדר 

צו  ּפושקע  די  שטייט 
די הַאנט פון יעדן איינעם, ביי די 

ּפושקע איז מען זיך מזכיר, מ'הָאט 
אינזינען די עניי ארה"ק, מ'לייגט ַאריין גרויסע און 
קליינע סכומים, מ'זָאגט ערליך "אלקא דמאיר עננו" 
און ַאזוי זעט מען ישועות ה' כהרף עין, אויף ווָאס 

טויזנטער טויזנטער אידן זענען כסדר עדות.

אויף דעם,  געוויס מוקדש  איז  די ּפושקע-געלט 
ַאז מ'זָאל זיך בַאנוצן דערמיט פאר די עניי ארה"ק, 
און טַאקע ַאצינד ווען דער הנהלת הכולל איז ַאזוי 
שטַארק טעטיג מיטן שַאפן די ריזיגע סכומים ווָאס 
ַאז  ַארויס  זיך אויס, קוקט מען גָאר שטַארק  פעלט 
יעדער איינער זאל איבערגעבן די ָאנגעפולטע רבי 
מען  איז  דערמיט  ווען  ּפושקעס,  הנס  בעל  מאיר 
גלייכצייטיג אויך מקיים דעם מנהג אבותינו בידינו, 
ווָאס אין ַאלע דורות איז ַאזוי געווען דער מנהג, ַאז די 
ימי חודש ניסן איז דער זמן מוקדש דַאן אויסצוליידיגן 

די ָאנגעפולטע רבי מאיר בעל הנס ּפושקעס.

ציבור  פַאר'ן  פַארגרינגערן  צו  כדי 
יָאר  דָאס  ווערט  עירינו,  תושבי 
ל  ָא מ ַא ר ע ד י ו ו
דעם  דורכגעפירט 
 3 גרויסַארטיגן 
"ּפושקע  טָאגיגער 
ווָאס  דרייוו" 
לייכטער  וועט 
מַאכן פַאר'ן ציבור 
די  איבערגעבן  דָאס 
ּפושקע-דרייוו  דער  ּפושקעס. 
וועט דורכגעפירט ווערן דורכאויס 
די דריי טעג פון התחלת חודש ניסן, ָאנגעהויבן פון 
קומענדיגן דאנערשטאג און פרייטאג ערש"ק ּפרשת 
ויקרא, ר"ח און ב' ניסן, און דערויף די קומענדיגע 
זונטָאג ּפרשת צו, ד' ניסן הבעל"ט. מטעם הנהלת 
הכולל זענען בַאשטימט געווָארן אריבער הונדערט 
לאקאציעס לענגאויס די גַאנצע שטָאט, די הייזער 
פון די חשוב'ע גבאי ועסקני הכולל, וואו די שכנים 
קומען  צו  מעגליכקייט  די  הָאבן  וועלן  ַארום 

איבערגעבן זייערע ָאנגעפולטע ּפושקעס.
א שטַארקער געוויכט איז געלייגט געווָארן דָאס 
יָאר, צו טרעפן ּפַאסיגע לָאקַאציעס אין ַאלע ווינקלען 
ַאז נעבן יעדע עטליכע דירות- ַאזוי  פון די שטָאט, 

בנינים, איז בַאשטימט אן ַאנדערע משּפחה פון א גבאי 
ּפושקע- די  איבערצונעמען  גרייט  איז  ווָאס  קודש 

חשוב'ע  געווען  מתנדב  זיך  הָאבן  עס  וואו  געלט, 

משּפחות ווָאס וואוינען ארום די גאנצע שטאט, און 
זענען גרייט איבערצונעמען די ָאנגעפולטע ּפושקעס.

ַארויסגעשיקט  ווערן  טעג  איצטיגע  די  אין 
ּפערזענליכע בריוון פאר ַאלע תושבים, מיט גענויע 
ָאנווייזונגען פאר יעדע משּפחה ּפערזענליך, וואו עס 
געפונט זיך די נָאענטסטע לָאקַאציע צו די אייגענע 
ּפושקע- די  איבערגעבן  קענען  צו  דָארט  דירה, 
ווָאס  אין  "ּפושקע-בעגס"  סּפעציעלע  אויך  געלט, 
ַאריינצולייגן די ּפושקע-געלט, ַאזוי ַאז דער גַאנצער 
ּפרָאצעדור פון אויסליידיגן די ּפושקע וועט ָאנקומען 
ּפושקע-געלט  די  אויסלערן  מ'דַארף  לייכט.  גָאר 
אויפ'ן  אויפשרייבן  ּפושקע-זעקל,  אינעם  ַאריין 
טעלפָאן-נומער,  און  ַאדרעס  נָאמען,  דעם  זעקל 
און עס ַאריבערטרָאגן צו די נָאענטסטע לָאקַאציע 
ַאזוי צו  ווָאס איז אויסגערעכענט אויף די רשימה, 
פַארלייכטערן פאר יעדן איינעם, דָאס איבערגעבן 

די ָאנגעפולטע ּפושקעס.

עס איז זיכער ַאז תושבי קרית יואל ווָאס זענען 
דבר שבקדושה,  לכל  פזרונם  צדקת  מיט  בַארימט 
און  געלעגענהייט,  געהויבענע  די  אויסנוצן  וועלן 
טאגיגע   3 דעם  אין  ָאנשליסן  מַאסנווייז  זיך  וועלן 
ּפושקע-דרייוו, דערמיט זוכה זיין צו כל מיני ישועות 
און  כשר'ן  א  דקדושה,  ונחת  תענוג  והצלחות, 
ליכטיגן יום טוב ּפסח, ונזכה לאכל שם מן הזבחים 

ומן הפסחים בביאת משיח צדקינו, בב"א.

מאַסיווער דריי-טאָגיגער "ּפושקע דרייוו" 
באַשטימט אויף איבערצוגעבן אָנגעפולטע 

"רבי מאיר בעל הנס כולל שומרי החומות ּפושקעס"
ּפושקע-דרייוו וועט ָאּפגעהַאלטן ווערן ווי ַאלע יָארן ָאנגעהויבן פון קומענדיגן דאנערשטאג און פרייטאג ערש"ק ויקרא און וועט 
פָארגעזעצט ווערן קומענדיגן זונטָאג פרשת צו – ּפושקע-לָאקַאציעס בַאשטימט אין אלע געגענטער לענגאויס און ארום די שטָאט

ת ָיִמים לֶֹשׁ ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְשׁ

דרייוופושקע
 זונטאג

פרשת צו
ד' ניסן 

דאנערשטאג - 
פרייטאג ויקרא
ר"ח ניסן - ב' ניסן

וון
דריי טאגיגע מאסי

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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ָאנהַאלטן די מוסדות — 
ָאּפהַאלטן פון חובות!

ס׳איז שווער צו זָאגן, ָאבער מ׳מוז עס זָאגן. 

ווייל נָאר ַאז מ׳וועט עס זָאגן, וועלן די טייערע 

וויסן,  מ׳וועט  ַאז  נָאר  און  וויסן,  עס  עלטערן 

וועט אי״ה די ריכטיגע שריט געטון ווערן!

אונזערע הייליגע מוסדות שטייען יעצט אין 

ַא קריטיש-שווערן מצב, פינַאנציעל גערעדט.

ווייל  ״קַאטַאסטרָאפיש״,  נישט  זָאגן  מיר 

הנהלת  די  דָארט.  נָאכנישט  ב״ה  ס׳הַאלט 

אנצוהַאלטן. עצומות  כוחות  מיט  המוסדות 

ָאבער, ס׳איז יָא קריטיש! די מוסדות-קַאסע 

טרָאּפט בלוט! יעדן איינציגן טָאג!

געווען  ס׳שוין  ַאז  להאימר,  ניתן  והאמת 

צוריק,  יָאר  דריי  מיט  יעצט,  ווי  מצב  ַאזַא 

פַאר קָאוויד איז ָאנגעקומען. די קַאסע פון די 

ַא  אין  געווען  דעמָאלט  איז  מוסדות  הייליגע 

קריזיס.  מורא׳דיגן 

ווען  תקופה  שווער  ביטערע  יענע  אין 

געליטן  אזויפיל  ליידער  האט  ישראל  כלל 

וועלכע  גרענטס  עטליכע  אויפגעקומען  איז 

דעם  פארגרינגערט  עטוואס  בשעתו  האט 

פינַאנציעלן מצב און ס׳הָאט געהָאלפן עטווָאס 

אויסגרָאדן די לַאגע דעמָאלט אויפ׳ן מָאמענט 

צייט. שווערע  די  דורכגיין  קענען  צו 

איינמָאליגע  ַאלע  די  מיט   — יעצט  ָאבער 

מען  הַאלט   — פַארגַאנגענהייט  ַאלס  גרענטס 

צוריק דָארט וואו מ׳הָאט געהַאלטן דעמָאלט. 

צום בַאדויערן! די הילף-ּפעקלעך זענען מער 

אויף  ווַאקסט  בודזשעט  דער  און  דָא,  נישט 

און  שטיקער,  רייסט  אינפלאציע  די  הייוון. 

ַאהינצוטון. זיך  וואו  נישט  מ׳ווייסט 

די הנהלת המוסדות, מיט׳ן געטרייען מנכ״ל 

איינציגסטן  יעדן  ממש  בלוט  שּפייען  בראש, 

טָאג. ס׳איז לא יאומן כי יסוּפר! ס׳ּפשוט נישט 

ווָאס גייט פָאר אין די  זיין  מעגליך מסביר צו 

פון  ָאפיסעס  די  לעצטע עטליכע חדשים אין 

מוסדות! הייליגע  די 

מ׳וועט  וויפיל  און  פַארציילן,  מ׳וועט  וויפיל 

זָאגן, וועט מען נישט קענען אפילו פַארשטיין 

יעדן  ּפלָאג,  דער  ּפיין,  די  מיינט.  דָאס  ווָאס 

נישט  ח״ו  זָאל  בַאנק  די  ַאז  טָאג,  איינציגן 

צוזַאמקרַאכן!

בַאוויזן  מען  הָאט  ״דערווייל״  ַאז  ה׳  חסדי 

חידוש! "ביומו תתן שכרו" תשפ״ג פון מוסדות קרית יואל מיט ַא גענצליך שּפָאגל-נייעם בַאדייט!

יואל.  קרית  אין  ּפסחים  ערבי  ס׳איז 

די הייליגע  ״ביומו תתן שכרו״ אין  ס׳איז 

מוסדות!

ווי דער פרייליכער ּפורים גייט ַאוועק, 

שמעק  ּפסח׳דיגער  דער  ָאן  זיך  הייבט 

תתן  ״ביומו  די  ווען  לופט  די  אין  שּפירן 

ערשיינען,  ָאן  הייבן  רעקלַאמעס  שכרו״ 

איז  ָאט  ַאז  ציבור  דעם  דערמַאנענדיג 

צייט. די  געקומען 

אלא  בו  אין  עס  איז  היי-יָאר  ָאבער, 

חידושו! ס׳איז א נייער בַאדייט, ַא נייער 

דערהער.

ס׳איז  ווייל  ׳וויכטיגקייט׳,  אין  סיי 

צייט, הגיע הזמן לדאוג על  די  געקומען 

הייליגע  אונזערע  פון  קיומה  ועל  יפי׳ 

מוסדות.

דָא  ווייל  ׳ווערדפולקייט׳,  אין  סיי 

גייט  ווָאס  גורלות,  אין  חידושים  קומען 

און אלע  גאנצע שטָאט  די  אי״ה האלטן 

געשּפַאנט!  עלטערן 

קרית  אין  צייט  גורל״דיגער  ַא  ס׳איז 

משמע! תרתי  יואל, 

ָאנהַאלטן
די מוסדות!

ָאּפהַאלטן 
פון חובות!
יעדער איינציגסטער טַאטע 
גייט אויסצָאלן זיין שכר לימוד 
בַאלַאנס, יעצט ערבי ּפסחים!

 ביומ״ו תתן גורל״ו! 

ניי: יעדן טָאג 
צוויי גורלות!! פון 
יעצט ביז ּפסח!!

אין צוגָאב צו גרעסערע ״שבוע בשבוע גורלות״ 
ווָאס שענקען טייערע ווערדפולע געווינסן צו 
בארייכערן און בַאשיינען דעם יום טוב ּפסח!
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די  ַארונטערברעכן,  נישט  און  האלטן  צו  זיך 

באצאלט  ווייטער  ווערן  קודש  כלי  טייערע 

מיט שטָאלענע מסירת נפש יעדע איינציגסטע 

נָאך  מ׳וועט  ווילַאנג  ווייסט  ווער  ָאבער  ווָאך. 

דערצו?! כוחות  די  הָאבן 

ס׳מוז זיין קליּפ און קלָאר פַאר יעדן איינעם: 

״אונזערע מוסדות פַארמָאגן נישט די גרענטס 

מוסדות  ַאנדערע  ווָאס  הכנסות  ַאנדערע  און 

מיר  ַאז  מלא  בּפה  זָאגן  מ׳קען  פַארמָאגן״! 

לעבן רובו ככולו אויף שכר לימוד!

ָאנגעווָאנדן  לעבנס-וויכטיג  דערפַאר  מ׳איז 

נישט  זיך  מען  קען  דעם  ָאן  לימוד;  שכר  אין 

מעגליך!  ס׳נישט  שייך!  נישט  ס׳ּפשוט  רירן! 

הַארץ  אונזער  מוסדות,  הייליגע  אונזערע 

הטבע  בדרך  ַאנדערש  נישט  קען  נשמה,  און 

עקזיסטירן!

ווי מען האלט מיט אין די לעצטערע חדשים 

ארבעט די הנהלת המוסד אויף אלע פראנטן צו 

באקומען פרישע הכנסות, מיטן אריינשפרינגן 

בעז"ה  וועט  וואס  פראיעקטן  גרעסערע  אין 

ברענגן שיינע הכנסות פארן מוסד. אבער כעת 

בדמעה,  הזורעים  פון  מצב  א  אין  מיר  זענען 

און מיר האפן אז בקרוב וועט מקוים ווערן די 

ברנה יקצורו.

ערב ּפסח תשפ״ג: ס׳איז ַא 
גורל׳דיגע צייט!

זָאגן  עס  מ׳מוז  עלטערן.  חשוב׳ע  טייערע 

קלָארקייט: גַאנצן  מיט׳ן 

ס׳הָאט  מצב,  ַא  צו  געקומען  יעצט  ס׳איז 

הזמן  הגיע  ווָאס  לַאגע,  ַא  געגרייכט  יעצט 

לדאוג על יפי׳ ועל קיומה פון אונזערע הייליגע 

מוסדות

מ׳מוז  ווָאס  ּפונקט  א  ביי  יעצט  מ׳האלט 

די פיס, צוריק  די מוסדות אויף  צוריקשטעלן 

בַאנק  די  ַאז  בודזשעט,  דעם  סטַאביליזירן 

די  קעגן  הכנסות  די  אויסגרָאדן,  זיך  זָאל 

הוצאות זָאלן שטימען, און מ׳זָאל חלילה נישט 

אומפַארגעסליכן  שווערן  צום  צוריקפַאלן 

רָאד פון חובות פון וועלכע מ׳הַאלט זיך נָאך 

ַארויסדרַאּפען. אינמיטן 

דערשרעקן  נישט  קיינעם  וויל  קיינער 

אינטערעסע  נישט  קיינעמס  אין  ס׳איז  ח״ו. 

איבערצוטרייבן.

זָאל  אויב  קלָאר:  וויסן  זָאל  יעדער  ָאבער 

ווי  ַאזוי  לויפן  מען חלילה לָאזן די סיטוַאציע 

יעצט, און מ׳זָאל נישט טון עּפעס דרַאסטיש, 

דַאן הַאלט מען ח״ו צוריק דָארט וואו מ׳הָאט 

ָאנגעהויבן. 

און דָאס איז ַאמָאל קלָאר, ַאז ׳קיינער׳ וויל 

זיך דָארט נישט טרעפן! ס׳גייט אונז בנפשינו 

ובלבבינו ַאז דער ַאמָאליגער קריזיס זָאל זיך 

איבערשּפילן! נישט 

אויב יעדער טַאטע מַאכט 
0 בַאלַאנס, איז דער קריזיס 
פַאריבער!

טייערע עלטערן.  נייעס  גוטע  ס׳דָא  ָאבער, 

נייעס! גוטע  זייער 

די גוטע נייעס איז ווי פָאלגענד.

ס׳איז ביי די הנהלה קלָאר, נָאכ׳ן זיצן אויף 

ַאלע חשבונות, ַאז אויב זָאל ״יעדער טַאטע״ 

זָאל  אויב  בַאלַאנס,  זיין שכ״ל  ָאּפווישן  יעצט 

מ׳איז  ווָאס  לימוד  שכר  ַאוטסטענדיג״  ״ַאלע 

״יעצט״ שולדיג פַאר׳ן מוסד, יעצט אריינקומען 

אין די נעקסטע ּפָאר ווָאכן ביז ערב ּפסח —

דַאן איז דער מצב גערַאטעוועט, און מ׳קען 

גליקליך און פרייליך ַאריינגיין אינעם יום טוב 

ּפסח!

שכר לימוד אין אונזערע מוסדות איז דער 

יסוד היסודות. ס׳נישט קיין צדקה, ס׳נישט קיין 

נָאר   — בָאנוס.  קיין  ס׳נישט  אפשר״.  ״בדרך 

אויף דעם לעבט מען!

יעדעס קינד קָאסט געלט פַאר׳ן מוסד, און 

דער מוסד קען עס דעקן נָאר ווען דער טַאטע 

בַאצָאלט. אויב קומט דָאס געלט נישט ַאריין, 

ווערט ַא קריזיס ּפשוטו כמשמעו!

בַאצָאלן,  יָא  טַאטע  יעדער  עס  וועט  אויב 

דעם  פון  ַארויסזען  זיך  ה׳  בעזר  מען  וועט 

ַאז  זיין  גליקליך  וועלן  ַאלע  מיר  און  קריזיס 

דער מצב איז גערַאטעוועט, ונודה שיר חדש 

מוסדותינ״ו! ּפדות  על 

טָא, וועלכער טַאטע זָאל נישט מיט ברען און 

פייערדיגע התלהבות זיך צו דעם צושטעלן און 

פַארזיכערן ַאז די הייליגע מוסדות פַארבלייבן 

עקזיסטירן בעוז וברמה?!

וועלכער טַאטע הָאט דען נישט געקווָאלן די 

לעצטע ּפָאר יָאר פון די לעכטיגע אויפווַאכונג 

הקדושה?!  גבולי  הרחבת  שּפרודלדיגע  און 

ָאנהַאלטן  זָאל  ״דָאס״  ַאז  נישט  וויל  ווער 

און  אויסברייטערן  זיך  שענער  נָאך  און 

פַארשטַארקן?!

ביומו תתן שכרו — ביומו 
תתן גורלו; יעדן טָאג 
גורלות!

החידושים  חידוש  צום  מיר  קומען  דָא  ָאט 

קַאמּפיין  שכרו  תתן  ביומו  היי-יָאריגן  פונעם 

תשפ״ג.

טַאקע ווייל דער מצב איז אזוי קריטיש, און 

טאקע ווייל מ׳מוז ָאנקומען צו ״יעדן איינציגן 

ווי  לימוד  שכר  זיין  אויסצאלן  זאל  טאטן״ 

היי-יָאר  מען  האט  בעפאר,  קיינמאל  נאך 

אונטערגענומען  תשפ״ג  הּפסח  חג  ערב 

און  די מאמענטום  הייבן  צו  פרישע חידושים 

נָאך  ווי  דערין,  ציבור  דעם  אריינברענגען 

בעפָאר! קיינמָאל 

צי  ַאליין  זָאגט  און  חידוש,  ַא  הערט  ָאט 

געווען. אמאל  אזאנס  ס׳שוין 

מען גייט בעז"ה ״יעדן איינציגן טָאג״, פונעם 

ָאנהויב קאמּפיין ביז צום סוף, ַאדורכפירן ״ַא 

טעגליכער גורל״!

רייכע  נאר  גורלות,  סתם  נישט  ָאבער 

ווערדפולע רַאפעלס וועלכע זענען סּפעציעל 

ּפסח. פַאר  יעצט  ובזמנו  בעתו  און  וויכטיג 

ווי צום ביישּפיל, געווינסן אויף: מהודר׳דיגע 

מצות; טייערע פלייש; קָאסטבַארע גרָאסערי; 

מענער  וויין;  מיוחד׳דיגע  כוסות  ארבע 

לייטינג;  צירונג;  קליידער;  פרויען  קליידונג; 

שטריימל; זילבער; קינדער קליידער; אפיקומן 

קיוּפַאנס; פיש; פסח-סעטס, און ַאזוי ווייטער, 

שטוב  אידישע  ַא  ווָאס  הוצאה  סָארט  יעדע 

טוב! יום  פַאר  ניצט 

פון  איינס  נאר  ׳נישט׳ אפילו  דען  וויל  ווער 

געווינען?! גורלות  אזעלכע 

 דָאס איז נישט ַאלעס — 
דָאס איז ״בנוסף״ צו די 
״וועכנטליכע מַאסיווע 
גורלות״!

ָאבער דָאס איז נישט ַאלעס; ָאט די טעגליכע 

גורלות, ווָאס יעדע איינע גייט זיין ווערדפול ביז 

גָאר, גייט נָאר זיין ״בנוסף״ צו די וועכנטליכע 

גרעסערע גורלות ווָאס מ׳גייט אּפהאלטן בכל 

שבוע ושבוע. מיר כַאּפן נָאר ָאן ַא ביישּפיל: ַא 

״מיללער  ּפרעכטיגער  טייערער מלכות׳דיגער 

שטריימל״ צו בַאלייכטן אייער יום טוב!

בעזר  געווינען,  מען  גייט  ַאלעס  דָאס  ָאט 

די  ערפילן  צו  ָאנשליסן  זיך  פאר׳ן  בלויז  ה׳, 

פון צאלן שכר לימוד פאר  מינימאלע פליכט 

די אייגענע קינדער, ווָאס איז די ערשטע און 

זיין  אין  איד  יעדן  פאר  הוצאה  וויכטיגסטע 

לעבן! ּפערזענליכן 

די  ווייסט,  הנהלה  די  ווייל  למה?  זה  וכל 

הנהלה בַאגרייפט, ַאז ״שכר לימוד״ איז ַאצינד 

דָאס קריטישטסטע צו מַאכן זיכער ַאז ״יעדע 

ַאריין, כדי די הייליגע מוסדות  ּפרוטה״ קומט 

זָאלן זיך צוריק קענען סטַאביליזירן, בעזר ה׳, 

און ארויסקומען שטַארקער ווי סיי ווען פריער 

דשמיא. בסייעתא 
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השנה הזה כולנו זוכים: 
״יעדער טַאטע״ גייט אי״ה 
זיין א חלק דערינען!

ָאט ַאזוי, ָאט דערפַאר, הערנדיג פון איין 

זייט דָאס ״וויכטיגקייט״, און פון די ַאנדערע 

יעדער  שרייט  ״ווערדפולקייט״,  דָאס  זייט 

שימו  הַארץ,  גַאנצע  זיין  מיט  אויס  טַאטע 

לב אל הנשמה, אונזערע נשמות, אונזערע 

בין  איך  ״יָא!!!  פַארמעגנס,  טייערסטע 

דערינען!!!״

אינעם  אריינגיין   — וויל״!  טאטע  ״יעדער 

ּפסח וויסנדיג אז מ׳האט אויסגעפירט דעם 

מינימאלן פליכט פאר די הייליגע מוסדות, 

פאר די אייגענע קינדער, און מ׳הָאט נישט 

רבינו  בדרך  הדורות  חינוך  דעם  געלָאזט 

וחלילה  חלילה  אויסבלוטיגן  זי״ע  הקדוש 

אויגן! אונזערע  פון  פָארנט 

״יעדער טאטע שטרעבט״! — אריינצוגיין 

אינעם ּפסח אז ער האט געטון די מינימום צו 

מחזק זיין, צו אונטערהאלטן, די העלדישע 

ווָאס  מוסד  אונזער  פון  בראש  עומדים 

זייער  אּפפערן  ודם,  חלב  זייער  שענקען 

לעבן, זייערע טעג און נעכט, צו פַארזיכערן 

און  ס׳וואקסט  ָאן,  גייען  מוסדות  די  ַאז 

מלמדים  געטרייע  די  אז  און  ס׳בליעט, 

צייט. אין  באצאלט  באקומען 

זיין  קענען  צו  הָאפט״!  טאטע  ״יעדער 

גליקליכע  צענדליגער  די  פון  איינער 

ַאזעלכע  עררייכן  גייען  ווָאס  געווינער 

ווָאס  טוב,  יום  לכבוד  געווינסן  ווערדפולע 

גייט אי״ה ַאריינשיינען ַאזַא הנאה און ַאזַא 

גליקליכקייט ביי יעדן איינעם אינדערהיים.

אריינגיין  אי״ה   — וועט״!  טַאטע  ״יעדער 

הָאט  ַאז ער  וויסנדיג  ּפסח  טוב  יום  אינעם 

ער  ציבור,  פונעם  אויסגעשלָאסן  נישט  זיך 

הָאט ערפילט זיין אחריות, ער הָאט געטון 

ווָאס ער דַארף טון פַאר׳ן ״והגדת לבנך״, ַאז 

דער הייליגער לויטערער חינוך הדורות זָאל 

ובעוז! ווייטער עקזיסטירן בגאון  קענען 

ָאט ַאזוי וועט אי״ה יעדער קרית יואל׳ער 

טַאטע הָאבן ַא גליקליכן פרייליכן יום טוב, 

און מיר זָאלן שוין ַאלע זוכה זיין נָאך היי-

הּפסחים,  ומן  הזבחים  מן  שם  לאכול  יָאר 

גואל צדק בב״א. בביאת 

הַארץ!  גַאנצן  מיט׳ן  שכרו״  תתן  ״ביומו 

קינדער!  אונזערע  פַאר  אונז!  פַאר 

קרית  פון  טַאטע  איינציגסטער  יעדער 

ווי נאך קיינמאל בעפָאר! מיר זענען  יואל! 

געווינען!  גייען  מיר  דערינען!  אלע 

כולנו חכמים, כולנו נכנסים לגורל:

יעדער טַאטע — וויַאזוי?!
 

דער ציל פון היי-יָאריגן ביומו קַאמּפיין 

איז קלָאר און דייטליך, חד וחלק, און די 

הנהלה גייט נישט רוען ַאזוי לַאנג ווי דער 

ציל איז עררייכט בעזר ה׳.

און דער ציל איז: ַאז יעדער איינציגסטער 

טַאטע זָאל זיין ַא חלק דערפון!

ווָאס  משּפחה  איינציגסטע  יעדע  ַאז 

שיקט די קינדער אין די הייליגע מוסדות 

זָאל ַאריינגיין אין די מעכטיגע ׳טעגליכע 

גורלות׳ ווָאס גייט ָאּפגעהַאלטן ווערן יעדן 

טָאג. איינציגסטן 

וויַאזוי?

הנהלת  די  פון  מיר  הערן  דָא  ָאט 

המוסדות, וויַאזוי מ׳וויל אי״ה בַאווייזן ַאז 

יעדער איינציגסטער טַאטע פון די גַאנצע 

בגורלות. זכות  ַא  הָאבן  זָאל  מוסדות 

עלטערן ווָאס זענען 
ַאּפ-טו-דעיט מיט שכ״ל

די טויזנטער עלטערן ווָאס הָאבן די זכי׳ 

זיי  בחדשו,  חודש  מדי  בַאצָאלן  צו  ב״ה 

זענען די אונטערהַאלטער פון די הייליגע 

מוסדות, און זיי הָאבן נישט קיין בַאלַאנס.

אוודאי און אוודאי, ווי נָאר ״ניסן״ שכ״ל 

איז בַאצָאלט, די עלטערן גייען ַאריין אין 

״אלע״ גורלות, אויטָאמַאטיש!

איז  ווָאס  טַאטע  ַא  דָאס  איז  אויב  און 

אויפגעסיינט אויף ״אויטָא-ּפעי״, און מיט 

חודש  אויסגעצאלט  שכ״ל  זיין  איז  דעם 

בחדשו, גייט ער אויטאמאטיש אריין אין 

גורל.

עלטערן ווָאס ברענגען 
יעצט צו ַא 0 בַאלַאנס

קלענערע  הָאבן  ווָאס  עלטערן  די 

בַאלַאנסן אויפ׳ן שכר לימוד און זיי גייען 

אראּפברענגען,  גענצליך  יעצט  אי״ה  עס 

און  בַאלַאנס,  זייער  אויסצָאלן  גייען  זיי 

באלאנס!  0 ַא  שַאפן 

ווָאס  זַאך  שענסטע  די  איז  דָאס  ָאה, 

איז נָאר שייך! און בעזר ה׳ וועלן זיי ַאלע 

ַאריינגיין אין גורל, יעדן איינציגן טָאג, צו 

געווינסן. אויסנַאם  טייערע  געווינען 

עלטערן מיט גרעסערע 
בַאלַאנסן; מיר ווילן 
אייך זען אין גורל!

אויך די עלטערן וואס האבן גרעסערע 

בַאלַאנסן, און זיי שּפירן ווי זיי זענען ממש 

נישט ביכולת אויף די מינוט צו ברענגען א 

פולשטענדיגע 0 באלאנס, וויל די הנהלת 

המוסדות ָאבער זיי הָאבן אינעם גורל!

זיי זָאלן זיין ַא חלק פון די ווָאס וועלן 

אי״ה געווינען, א חלק פון די ווָאס מַאכן 

אייגענע  די  פַאר  מוסדות  די  ַאז  זיכער 

ה״י! געברָאכן  נישט  גייען  קינדער 

הָאבן  ווָאס  עלטערן  די  פַאר  אויך 

מסדר  מען  הָאט  בַאלַאנסן  גרעסערע 

יעצט  ּפעימענט   $3,500 פַאר  ַאז  געווען 

באלאנס,  שכ״ל  זייער  פון  חשבון  אויפ׳ן 

זיי זאלן קענען ַארויפקומען צו זיין פון די 

ווָאס זענען פון די נכנסים אל הגורל און 

בעז״ה עווענטועל פון די גליקליכע ״זוכים 

בגורל״!

איר זענט ַא טַאטע, איר 
זענט ַא חלק, איר גייט 

זיין אינעם גורל!
ה׳  בעזר  איז  המוסדות  הנהלת  די 

אז  ציל,  דעם  באווייזן  צו  אנטשלאסן 

א  זיין  זאל  טַאטע  איינציגסטער  יעדער 

גורל! פונעם  חלק 

איר זענט א טאטע, זענט איר א שותף! 

איר  מוסד,  דעם  אין  קינדער  האט  איר 

איר  טייל,  ַא  זענט  איר  חלק,  ַא  זענט 

דארפט אויך זיין א חלק פונעם גורל, וואס 

עלטערן. אלע  געשּפאנט  האלטן  גייט 

די  געווינען  קענען  אויך  גייט  איר 

געווינסן! ווערדפולע 

קיינער פַאלט נישט ַארויס! יעדער וויל 

די הצלחה פון זיינע קינדער! יעדער וויל 

די הצלחה פון די מוסדות! יעדער וויל זיין 

פון  חלק  א  זיין  גייט  יעדער  געווינער!  א 

ביומו תתן שכרו תשפ״ג!

איר זענט ַא טַאטע? איר זענט ַא טייל 

פון ביומו תשפ״ג! יעדער טַאטע; ָאט ַאזוי!
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קאוטש
K&B

נתנדב ע"י מוה"ר שמואל
דוד בירנבוים הי״ו

$300 
שמש שטיבל

בביהמ"ד הגדול

א׳ שמיני  י״א ניסן

הערליכע 
טשענדעליער

GB קלאודינג 
פעקעדזש

$1000 ווערד

ג' ויקרא  כ״ח אדר

$500
קעש קארד

הערליכע מלכות
פסח סעט

ה׳ צו  ח׳ ניסן

MALCHUSMALCHUS
F I N E

J U D A I C A

MALCHUSMALCHUS
F I N E

J U D A I C A

$500 דורן אפיקומן $500
ספרים ומתנות

ב׳ שמיני  י״ב ניסן

$500 מצות
סאטמאר מצות

$500 טיכלעך

ב' ויקרא  כ״ז אדר

$500$500

א׳ צו  ו׳ ניסן

$500 פלייש
סאטמאר 

פלייש
קרית יואל

$500

ה׳ ויקרא  א׳ ניסן

$500$500

ד׳ צו  ז׳ ניסן

$300 טיכלעך$500

ב׳ צו  ה׳ ניסן

skärvz

זילבער $1,000 זשועלערי $1,000 

ג׳ שמיני  י״ג ניסן

$500$500
Robo Vacume

א' ויקרא  כ״ו אדר

Sockprints | Brand Presentation

$500$500 פיש
קעש קארד

ד' ויקרא  כ״ט אדר

$1,200$3,000

קען נוצן די געווינס ווען מען וויל

ג׳ צו  ו׳ ניסן

  צוגאב

טעגליכע גורל
  $100 

דעלי ביי סאטמאר פלייש

מוסדות סאטמאר קרית יואל
א ״ ט י ל ש ר  ״ ו מ ד א ן  ר מ ק  ״ כ ת  ו א י ש נ ב    · ע    ״ י ז ׳  ק ה ו  נ י ב ר ן  ר מ י  ״ ע ה  ד ס י י ת נ

בס״ד

צאלט היינט 
און געווינט 
יעדן טאג!

גייט ַאריין 
אין ַאלע 
26 גורלות!

יעדן טאָג 2 גורלות
ספעציעל ווערדפולע גורלות יעדן דינסטאג
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ָאנגעהויבן פון קומענדיגן זונטאג ויקרא ביז ערב פסח
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פאר אלע עלטערן ווָאס צָאלן אויס
שכר לימוד ביז צו ַא

זערא באַלאַנס
ָאדער בַאצָאלט יעצט $3,500 
אויף אייער חשבון

ם!
מי

הזה שתי פע
הגורל 

ס׳איז ווערדפול… ס׳איז נוצבאַר…  ס׳איז פּונקט בעתו ובזמנו…

פאַרפּאַסט נישט 
קיין איין טאָג!

845.782.8800 #321 רופט היינט די 
שכ״ל אפיס:
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J U D A I C A

$500 דורן אפיקומן $500
ספרים ומתנות

ב׳ שמיני  י״ב ניסן
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סאטמאר מצות
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$500$500
Robo Vacume

א' ויקרא  כ״ו אדר

Sockprints | Brand Presentation

$500$500 פיש
קעש קארד

ד' ויקרא  כ״ט אדר

$1,200$3,000

קען נוצן די געווינס ווען מען וויל

ג׳ צו  ו׳ ניסן

  צוגאב

טעגליכע גורל
  $100 

דעלי ביי סאטמאר פלייש

מוסדות סאטמאר קרית יואל
א ״ ט י ל ש ר  ״ ו מ ד א ן  ר מ ק  ״ כ ת  ו א י ש נ ב    · ע    ״ י ז ׳  ק ה ו  נ י ב ר ן  ר מ י  ״ ע ה  ד ס י י ת נ
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צאלט היינט 
און געווינט 
יעדן טאג!

גייט ַאריין 
אין ַאלע 
26 גורלות!

יעדן טאָג 2 גורלות
ספעציעל ווערדפולע גורלות יעדן דינסטאג
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ָאנגעהויבן פון קומענדיגן זונטאג ויקרא ביז ערב פסח
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פאר אלע עלטערן ווָאס צָאלן אויס
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זערא באַלאַנס
ָאדער בַאצָאלט יעצט $3,500 
אויף אייער חשבון
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שכ״ל אפיס:
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לאנג-יעריגע "קופת קהלתינו" וועט אויסטיילן 
"קמחא דפסחא" פאַר נצרכי העיר – מאסיווער 

קאמפיין שוין פולקאָם אין שוואונג
פַארברייטערטע כוחות פון פרישע עסקני וגבאי קודש וועלן ַארבעטן אינאיינעם מיט די לַאנגיעריגע עסקני 

הקוּפה, אין שּפיץ פון הרה"ח מוה"ר קלמן ווייס שליט"א ראה"ק דקהל חרדים ד'סַאטמַאר און הרה"ח ר' זלמן לייב 
וואלדמאן הי"ו, צו פַארזיכערן ַאז יעדער איד מבני הקהילה זאל קענען ּפרַאווען דעם הייליגן יו"ט פרייליכערהייט

ווָאכן צום  יואל. — שטייענדיג עטליכע  קרית 
זיך  פארנומען  איז  מען  ווען  פסח  יו"ט  הייליגן 
החג,  צרכי  און  געברויכן  ַאֹלע  מיט  איינצורישן 
הָאבן די לאנג יעריגע עסקנים פון די בַארימטע 
ריזיגער  ַא  ּפרָאקלַאמירט  קהלתינו"  "קופת 
העיר  תושבי  משפחות  ַארויסצוהעלפן  קאמפיין 

זיי זָאלן קענען צוגיין צום יו"ט בהרחבת הדעת.

די הייליגע קוּפה און איר 
טרַאדיציע פון בַאלייכטן 

אידישע שטיבער
דער חיוב פון "קמחא דּפסחא" איז אייגנטליך 
ַא הלכה קבועה אינעם ערשטן סעיף פון הלכות 

פסח, אז עס ליגט אויף די פרנסי העיר זיכער צו 
מאכן אז אלע בני העיר האבן גענוג געלט פאר 
צרכי יו"ט. דערצו בזמנינו אלה וואס היוקר יאמיר 
ארבעטער  אידן  און  בעה"ב  אזעלכע  אפילו  און 
דורכצושטוּפן  יאר  גאנץ  א  ּפרובירן  וועלכע 
בדוחק מיט זייער געהַאלט, אבער ווען עס קומט 
דער הייליגער יו"ט פסח וואס די הוצאות זענען 
זייער גרויס איז זייער שווער צו אויפקומען מיט 

די גרויסע הוצאות החג.

מיט  בעסער  נישט  מצב  דער  ווערט  ליידער 
ַאפעקטירט  ווָאס  אינפלַאציע  היסטָארישע  די 
איז  חדשים  פארלָאפענע  די  במשך  ַאלעמען. 
נצרכים  פון  ליסטע  די  געווַאקסן  דרַאמַאטיש 
קענען  צו  הילף  אביסל  דארפן  וועלכע  אנ"ש 

זיך  מען  האט  יו"ט,  הייליגן  דעם  אריינברענגען 
דערזען אז מען דארף שאפן א גאר גרויסן סכום 
פון קרוב צו א פערטל מיליאן דָאלער צו קענען 

דעקן די הוצאות החג פון די ַאלע אידן.

מוסיפין והולכין! די קוּפה 
גייט צום קומענדיגן שטַאּפל

שטייענדיג אין אזא קריזיס איז ַא געווַאלדיגע 
ַאנטשטַאנען אין דער הייליגער  אויסברייטערונג 
ענערגישע  פרישע  פון  ָאנשליס  מיט'ן  קוּפה, 
ַארבעטן  וועלן  וועלכע  מעש  בעלי  אידן  כוחות, 
אינאיינעם מיט די לַאנגיעריגע עסקני הקוּפה, אין 
שּפיץ פון הרב החסיד מו"ה קלמן ווייס שליט"א 

הרה"ח  און  ד'סַאטמַאר  חרדים  דקהל  ראה"ק 
ַאז  פַארזיכערן  צו  הי"ו,  וואלדמאן  לייב  זלמן  ר' 
ּפרַאווען  קענען  זאל  הקהילה  מבני  איד  יעדער 

דעם הייליגן יו"ט פרייליכערהייט.

די קאסע שטייט אונטער די רבני'שע אויפזיכט 
שליט"א  כ"ץ  הכהן  יוסף  רבי  הגאון  הרב  פון 
אשר  רבי  הגאון  הרב  און  חרדים,  דק"ק  דומ"ץ 
זעליג פריינד שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד בית שלמה 
בעלי  וועד  חברי  די  און  יואל.  בני  דק"ק  מיכל 
בתים וועלכע בַאגלייטן ַאלע ּפעולות זענען הני 
מוה"ר  ה"ה,  בשמותם  הנקובים  הציבור  אישי 
יצחק וויינשטָאק הי"ו, מוה"ר מרדכי לייב דייטש 
הי"ו,  ברַאווער  ישעי'  צבי  יחזקאל  מוה"ר  הי"ו, 
מוה"ר שלמה גפן הי"ו, און מוה"ר אליעזר ברי"מ 
ווַאלדמַאן הי"ו, ועל צבאם שטייט דער געטרייער 
מוה"ר  און  שליט"א  ווייס  קלמן  מוה"ר  ראה"ק, 

זלמן לייב וואלדמאן הי"ו.

דער ציל: א פערטל 
מיליאן דאלער וועט 

פַארטיילט ווערן!
אונטערגענומען  איז  ווָאס  ציל  גרויסער  דער 
קַאמּפיין  קריטישן  יָאריגן   – היי  צום  געווָארן 
פַאר  דָאלער  מיליָאן  ַא פערטל  אויסצוטיילן  איז 
בַאקומען  עס  וועלן  וואס  הקהילה,  נצרכי  די 
ַא  הערשן  זָאל  עס  ּפָאסט,  די  דורך  כבוד  בדרך 
ליכטיגקייט ביים ַאריינברענגען דעם הייליגן יו"ט 
אין די שטיבער און מקיים זיין די מצוה פון עזוב 

תעזוב עמו בשלימות.

ַא  אונטערגענומען  הָאבן  עסקנים  די 
די  שַאפן  צו  קַאמּפיין  ברייטפַארצווייגטן 
ארויס  שטארק  קוקט  און  סומע,  פַאנטַאסטישע 
שיינע  גאר  מיט  אנרופן  זיך  זאל  ציבור  דער  אז 
סכומים צו קענען טאקע אריינברענגען א שמחת 
יו"ט ביי היימישע משפחות דא אין שטאט מיט 
גרויס הרחבת הדעת, וואס ע"פ שולחן ערוך איז 
דאס די חשוב'סטע מצות צדקה צו געבן פאר עניי 

העיר זייער צרכי יו"ט.

דער  ַארויס  קומט  טעג  יעצטיגע  די  אין 
הַארציגער רוף צום ברייטן ציבור תושבי העיר, 
געטרייע  די  קומען  ַאקעגן  טַאקע  זָאל  מען  ַאז 
אין  נדבות  פארגרעסערטע  מיט  קודש  גבאי 
ליכט פון די פארברייטערטע חלוקות, צו העלפן 
ַאריינברענגען דעם יום טוב אין אידישע שטיבער 
מתוך שמחה והרחבת הדעת, ולכל בני ישראל הי' 

אור במושבותם!

שע"י קהל בני יואל ד'סאטמאר

מטרתו: ליתן עזר וסעד
לצרכי יו''ט, למשפחות

ברוכות בילדים

בס״ד

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

בית המדרש

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

שכונת ויואל משה  •  קרית יואל

מניני שחרית
 די זמנים זענען פאר ברכות

הודו איז 10 מינוט שפעטער

בהיכל עזרת נשים
7:20
הודו בשעה 7:30

10:20 
הודו בשעה 10:30

9:20 
הודו בשעה 9:30

8:30 
הודו בשעה 8:40

 חוץ
 מיום
א'

רק
 ביום
א'

לכל עניני המנינים יכולים לפנות למסדר המנינים
לנדב לחיים, לסדר אפיעלס, או חיוב לסדר עם מנין קבוע וכדו'

מו"ה נחמן שלמה מערמעלשטיין הי"ו  
845.395.4167

מודעה!
בתקופה הקרובהבית ה' יתוספו המנינים לפי ריבוי באי 

האט איר גענומען די פאריגע בחינה
פארגאנגענעם זונטאג תרומה?

מאכט זיכער צו חזר'ן די בלעטער 
גמרא צו זיין גרייט אויף

די קומענדיגע בחינה
זונטאג צו - הגדול 

  און געניסט פון די  

$100 הוספה
בנוסף צו די געווענליכע

מתן שכרה בצדה פאר יעדע בחינה

ּ לְָך! סִיפו
ֹ
וְיו

בס״ד

 בִּנְיָמִין 
ֹ
ְמו

ׁ
לְָכךְ נְִקָרא ש

ּ
 ו

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

מו"ה אברהם בנימין 

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

ּ
פ

 הוא הגבר אשר דורש מהנהלת החבורה 
עלים להגדיל תורה ולהאדירה 

ּ
להרבות פ

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

אשרי לו וחלקו;
יתברך במא״ה ברכות!

ְָּרָכ״ה תִי לָכֶם ב
ֹ
את, וַהֲרִיק

ֹ
ז ָּ נִי ָנא ב

ּ
בְָחנו

ּ
ו
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בס”ד

יעדער לייזט אויס
א טשעק פאר א משפחה 

 החג תשפ״ג
הוצאות

ומינו הי״ו
בי אנשי של

מחשו
הנהלת הקופה: 

הרה''ח ר' מאיר הכהן דייטש הי''ו
הרה''ח ר' זלמן לייב וואלדמאן הי''ו

 הרה''ח ר' קלמן ווייס הי''ו 

רבני הקופה: 
הרה''ג ר' יוסף כ''ץ שליט''א

דומ''ץ בית מדרשינו קהל חרדים

הרה''ג ר' אשר זעליג פריינד שליט''א 
דומ''ץ בית המדרש בית שלמה

גבאי הקופה: 
מו''ה יצחק וויינשטאק הי''ו

מו''ה מרדכי לייב דייטש הי''ו
מו''ה יחזקאל צבי ישעי' בראווער הי''ו

מו''ה אליעזר ברי''מ וואלדמאן הי''ו
 מו''ה שלמה גפן הי''ו

שע"י קהל בני יואל ד'סאטמאר

מטרתו: ליתן עזר וסעד
לצרכי יו''ט, למשפחות

ברוכות בילדים



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר
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איינצוקויפן אלע געברויכן אויף יום טוב; טליתים ציצית 
און  הונדערטער אייטעמס פאר שטוינענד ביליגע פרייזן

די  איז  סעיל"  זייער  אנגעהויבן  שוין  האט  דורן  השם,  "ברוך 
רעאקציע ביי תושבי קרית יואל די יעצטיגע טעג. וואונדערליך ביז 
גאר, טראצדעם וואס דער מאסיווער "דורן סעיל" איז א יערליכע 
אן  מיט  ענטפאנגען  יאר  יעדעס  אבער  עס  ווערט  געשעעניש, 
אויסטערלישע פרישקייט, ווי כאילו ס'געשעט היינט צום ערשטן 

מאל. 

"מלא  סעיל  א  אהער  שטעלט  'דורן'  גערעכט.  הייליג  און 
חידושים", די קונדן ווערן יערליך פריש אנטציקט פון די שטוינענד 
אז  געקלערט  יאר  לעצטע  מען  האט  אויב  אזש  פרייזן,  ביליגע 
ס'האט שוין געגרייכט א קלימאקס, האט מען פיין געגרייזט, עס 
בלויז  נישט  "ברכת שהחיינו"  א  מ'מאכט  און  איבעראיאר  קומט 
זיך טרעפן מיט'ן סעיל נאך א צייט-אפשניט פון צוועלף  פאר'ן 
מיט  באגילדעט  איז  דער סעיל  און פראסט,  נאר פשוט  חדשים, 

שפאגל-נייע ביליגקייט באגריפן.

פטר'ן  צו  אויספארקויף  אן  סתם  נישט  איז  סעיל"  "דורן  דער 
גייען נישט,  וואס  אלטע סחורה אדער זאכן 
א  "דורן" אלס  פון  צוגעשטעלט  ווערט  נאר 
די  אוועק  גיבט  מען  ציבור.  פאר'ן  סערוויס 
כמעט  פאר  געשעפט,  פון  סחורה  בעסטע 
אומגלויבליכע  ממש   – פרייז  האלסעיל 
די  פאר  סערוויס  א  אלס   – פרייזן  ביליגע 
"סעיל"  פון  שיחי'.  קאסטומערס  חשובע 
ווייסט מען אז  היסטאריע אין פאריגע יארן 
זענען העכסט צופרידן פון די  קאסטומערס 
ביליגע פרייזן ביי "דורן" און ספעציעל זענען 
דא א גרויסע צאל קאסטומערס וואס ווארטן 
א גאנצע יאר אויפ'ן גרויסן סעיל און קויפן 

דעמאלט איין סחורה פאר'ן גאנצן יאר.

די עקספערטיזע און העפליכע "דורן" סטעף לייגט אריין כח 
און מח צופרידנצושטעלן די קאסטומערס וואס לעכצן שוין ארויס 
אויפ'ן סעיל און מען גייט אדורך דאס גאנצע געשעפט, פון עק-

צו-עק, מען זוכט אויס די די בעסטע-גייענדע אייטעמס פון יעדע 
דעפארטמענט, די מערסט געזוכטע פראדוקטן און דאס לייגט מען 

ארויס אויף "סעיל". 

ביים אריינקומען צום גרויסן סעיל, איז אויך א גוטע געלעגנהייט 
נאנט די הערליכע  די  פאר'ן גאנצן עולם צו קענען-לערנען פון 
נייע אייטעמס וואס קומען כסדר אריין. אין "דורן" איז אלץ דא 
ווען  און  דעפארטמענטס,  אלע  אין  פריש,  עפעס  נייעס,  עפעס 
קאסטומערס קומען אריין ווערן זיי איבערראשט פון די הערליכע 
סחורה וואס אנטפלעקט זיך פאר זייערע אויגן, ווי ספרים, ביכער, 

קאמיקס, געימס , זשודעיקא, סי די'ס, מתנות. 

באמת איז ראטזאם פאר יעדן אינגערמאן וואס בויעט א אידישע 
שטוב און וויל האבן די יסודות'דיגע ספרים אין ספרים שאנק, צו 

קומען געבן א בליק ביים "סעיל" און אהיימברענגען אין ספרים 
קען  געבענטשע משפחה  קינדער  יעדע  נאך.  וואס פעלט  שאנק 
טרעפן ביים סעיל די בעסטע געימס אלס מתנה, אונטערצוהאלטן 
די קינדער, זיי צו האלטן פארנומען בפרט אין די קומענדיגע פסח 
טעג, און מען רעדט פון ביכער און קאמיקס וואס זיי וועלן נישט 
אראפלייגן פון האנט, וויבאלד מען לייגט ארויס די בעסטע אויף 

סעיל.

צו  צייט  די  יעצט  איז  געשאנק  וועלכע  סיי  פאר  אוודאי  און 
קויפן, ווי אויך אויב איז אייער טלית אפגעניצט, די עטרה שווארץ, 
ווען איז די צייט צו קויפן א נייע טלית אויב נישט יעצט? פסח 
איז די פאסיגע צייט צו געניסן פון א התחדשות ביים דאווענען 
מיט א הערליכע איבערגעמאכטע שפיגל-גלאנציגע עטרה אויף 

א נייע טלית.

דער היי-יעריגער "שפיאנאזש סעיל" וועט פארקומען א פולע 
צוויי וואכן צווישן פורים און פסח, פון זונטאג ויק"פ ביז פרייטאג 

 .)mar. 12 – 24( ויקרא

גלייכצייטיג  שוין  מען  קען  אויך  ווי 
פארדינען איינצוקויפן יעצט דעם פסח מיט 
ישוב הדעת, די סטאר איז שוין אנגעפילט 
צורכי  און  ארטיקלען  פסח'דיגע  אלע  מיט 
החג, אנגעהויבן פון פסח סעט'ס, היסב בעט 
קאווערס,  טשעיר  און  קאוטש  קאווערס, 
ביכער  נייע  צענדליגער  הגדות,  לעדערנע 
וכדו', ס'לוינט פאר יעדן צו קומען גענוג פרי 
און אויסוועלן  רואיג  נאך  איז  די קאפ  ווען 
מיט ישוב הדעת די שענסטע פסח סעט פאר 
די מאן, הגדה פאר חתן -כלה, ביכער פאר 

די קינדער וכדו'.

און מען קען אוודאי נישט אויסלאזן די ריזיגע "חידוש-תשפ"ג" 
די  מיט  טלית,  א  קויפן  צו  יעדן  פאר  גרינג  מאכט  מען  וואס 
טליתים באס וואס פארט ארום ביי בתי מדרשים און צענטראלע 

לאקאציעס. )זעה באזונדערע נייעס(.

חשוב'ע  די  פאר  סערוויס  א  סעיל  סארט  די  איז  געזאגט  ווי 
קאסטומערס שיחי', צוגעשטעלט בלויז איינמאל א יאר. עס קומט 
טאקע גריסן יעדע יאר פון הונדערטער קאסטומערס וואס גייען 
ארויס מלא צופרידנהייט מיט פילע זעק פון די בעסטע אייטעמס 
פאר די ביליגסטע פרייזן, און צום האפן אז די זעלבע צופרידנהייט 
וועט אויך זיין היי-יאר. דורן האט ארויסגעשיקט א רייכע סעיל 
פלייער אויף די פאסט, אויב איר האט עס נישט באקומען, קענט 

איר אריינגיין קיין דורן און דאס אפנעמען.

קרית יואל והגלילות שטראמט קיין "דורן" – קויפט און האט 
הנאה!!!

כינע'ס שּפיָאנַאזש ּפלַאצט ווי ַא בַאלון:

מאסנווייזע שטראם פון 
אלע עקן שטאט ביי דורן 

שפיאנאזש סעיל
פון זונטאג ויק"פ ביז פרייטאג ויקרא 

קינד-און-קייט האלט זיך געשפאנט מיט קריעטיווע "שפיאנאזש קארטלעך", 
צו דערשפרירן באהאלטענעם מעסעדזש און אריינגיין אין גורל 

_____  24 שעה הוראה ליין: _____

845.783.0546 
______ לשכת בית הוראה: _____

6 גארפיעלד רד. #013

 ערב שבת קודש:

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

משעה 9:00 עד  10:10 בערב

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

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

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

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

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

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

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

משעה 5:15 עד  6:15 אחצ״ה

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

משעה 7:00 עד  7:30 בערב

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

משעה 12:00 עד  12:30 אחצ״ה

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

משעה 12:30 עד  2:00 אחצ״ה

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

משעה 7:30 עד  9:00 בערב

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

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

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

משעה 2:00 עד  3:30 אחצ״ה

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

משעה 3:30 עד  5:15 אחצ״ה

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

משעה 6:15 עד  7:00 אחצ״ה

זמני בית הוראה 

יעשון
ה אשר 

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

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

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.

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

משעה 10:00 עד  12:00 לפנצ״ה

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

משעה 12:00 עד  1:30 אחצ״ה
זמןשינוי 
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יוסף הכהן כ''ץ
דומ''ץ בית מדרש דק''ק חרדים 

אשר זעליג פריינד
 דומ''ץ בית מדרש בית שלמה מיכל

דק''ק בני יואל 
שע"י קהל בני יואל ד'סאטמאר

מטרתו: ליתן עזר וסעד
לצרכי יו''ט, למשפחות

ברוכות בילדים

בס"ד

בהתקרב ובא חג הפסח הבעל"ט הננו פונים בזה למע"כ אנשי שלומינו בדבר גודל החיוב ליטול 
בעול צרכי עניים, אשר אין בידם לפורטה הוצאות החג, והן ידוע מנהגן של ישראל מדור דור 
וז"ל: מנהג  רנה(  סימן  )הלכות פסחים,  זרוע  סימן תכט( בשם האור  חיים,  )אורח  המובא בדרכי משה 
הקהילות להשים מס על הקהל לצורך החיטים, ליתן בפסח לעניי העיר, ע"כ, ונפסק ברמ"א 
סעיף א', ובשולחן ערוך הרב כתב בזה"ל: )סעיף ה( מנהג פשוט בכל ישראל שכל קהל וקהל 

משימין מס על בני עירן לצורך חיטים לפסח, לקנות ולחלקם לבני עירם, ע"כ. 

וידוע גודל עבודתו בקודש של מרן רבינו הקוה"ט זי"ע בגביית ובחלוקת קמחא דפסחא 
שעסק ועבר בכובד ראש על הרשימות של הנצרכים, ואף על הטירדות המרובים, היה נותן 

עינו ולבו ומתעסק בקדשים בחלוקת קמחא דפסחא. 

ומחלקין  שגובין  לטובה  שוין  כולן  שנים  משלושים  זה יותר  ותלי"ת 
קהלתינו  ראשי  ע"י  חיטין,  מעות  לכספי  שלומינו נצרכים  לאנשי 
הידועים לשם ולתהלה הני תרי צנתרי דדהבא ה"ה הרה"ח מוה"ר 
זלמן לייב וואלדמאן הי"ו, והרה"ח מוה"ר קלמן ווייס הי"ו, ואתם עמם 
הרה"ח מוה"ר מאיר דייטש הי"ו, ואלה מוסיף על הראשונים הוסיפו 
זו עוד עסקנים אברכים חשובים לעמוד לאחיעזר ולאחיסמך  בשנה 
עולה  וההוצאות  משביע,  הקומץ  אין  כי  נדיבים,  פתחי  על  לקבץ 
אלמנות  עניים,  בני  הרבה  בקהלתינו  ונמצאים  מראש,  למעלה 
ויתומים, יושבי חושך וצלמות, והאחריות לפרנסם רובץ על כל בני 
הקהילה, ובשנה זו מוסיפין עוד יותר למעלה בקודש בסכומים נכבדים 

להנצרכים על צרכי החג.

ועל כן באנו בזה לחזק ידיהם, ובקריאה בקול לפני אנשי שלומינו, לדבר 
חשוב ונשגב כזה, ולהשתתף ברוח נדיבה לקבל אלו העסקנים בסבר פנים 
יפות, אשר אין ערוך לגודל חשיבותו, והושיטו יד עזרה בסכומים הגונים, 
ולקחת חבל במצוה חשובה של קמחא דפסחא, והדבר פשוט שעפ"י הלכה 
מוטל לכל אחד לתת חלקם לקופת 'קמחא דפסחא' שע"י הנהלת הקהילה, 
להספיק לעניים של אנ"ש את צרכי יו"ט, וכמבואר בפוסקים דבזה כולם 
חייבין ואין בהם שום פטור, כמ"ש בשו"ע הרב וז"ל: ואפילו תלמידי חכמים 

הפטורין ממס נותנים חלקם, לפי שצדקה היא זו. 

ובזכות המצוה כי רבה היא, השי"ת ירחם על עם עני ואביון, ועוד נזכה בשנה זו לאכול שם מן הזבחים ומן 
הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו, בבנין 

בית מקדשינו, במהרה בימינו. 

ועזבאה"ח ביום ד' לסדר כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה' תשפ"ג לפ"ק 

הנהלת הקופה: 
הרה''ח ר' מאיר הכהן דייטש הי''ו

הרה''ח ר' זלמן לייב וואלדמאן הי''ו

 הרה''ח ר' קלמן ווייס הי''ו 

רבני הקופה: 
הרה''ג ר' יוסף כ''ץ שליט''א
דומ''ץ בית מדרשינו קהל חרדים

הרה''ג ר' אשר זעליג פריינד שליט''א
דומ''ץ בית המדרש בית שלמה מיכל

גבאי הקופה: 
מו''ה יצחק וויינשטאק הי''ו
מו''ה מרדכי לייב דייטש הי''ו
מו''ה יחזקאל צבי ישעי' בראווער הי''ו
מו''ה אליעזר ברי''מ וואלדמאן הי''ו
 מו''ה שלמה גפן הי''ו

בס”ד
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"חידוש-תשפ"ג"
גרויסע רעוואלוציע אין די טליתים מארקעט, אוועק מיט די קאמפליקאציעס, די 
סטאר קומט צו אייך, מען קען שוין קויפן טלית אויף ספעציעל גרינגע פארנעם!

באקאנט  איז  זשודעיקא  דורן  בארימטע   די 
צייט  יעדע  צו  חידושים,  מלא  סטאר  די  אלס 
יענע  פאר  חידוש  די  מיט  ארויס  זיי  קומען 
תקופה, און געווענליך עפעס וואס וועט מאכן 
די  פאר  דערפרישענד  באקוועם,  געשמאק, 
חשוב'ע קאסטומערס שיחי', אמאל איז עס מיט 
א סערוויס, אמאל מיט א סעיל, אמאל מיט אן 

עדווערטייזמענט,
נאך,  קומט  וואס  אויגן  די  הייבט  יעדער  נו, 
וואס נאך וועט 'דורן' אויפקומען? און ב"ה 'דורן' 
יעריגן  היי  צום  איז  און  אנטוישט  נישט  האט 
וואזשנע  א  מיט  אויפגעקומען  סעזאן  פסח 
וויפל  מאטעמאטיקס  די  מאכענדיג  געדאנק, 
אידן ס'וואוינען אין קרית יואל און וויפל אידן 
די סטארס, שטעלט  אין  טליתים  נייע  ס'קויפן 
זיך ארויס אז ס'זענען נאך דא הונדערטער אידן 
נייעם טלית  נישט אן צו קויפן א  וואס קומען 

אויף יו"ט.
קויפן  צו  ס'קומט  ווען  איז פשוט  די חשבון 

וכדו'  רעזשוואלקע,  בעקיטשע,  מלבושים, 
און  משפחה  גאנצע  די  אויס  מען  שטאפירט 
זיך אליין...  ממילא האט מען שוין אויך אינזין 
ווען ס'קומט אבער צו קויפן א נייע טלית און 
מען וויל פאלישן די עטרה ס'זאל בליטשקען און 
פרי  גענוג  אריינגעבן  עס  מען  דארף  שפיגלען 
בעפאר פסח, וואס דאן מאכט מען נאך נישט די 
פסח שאפינג פאר די גאנצע משפחה, נו, פאר 
זיך אליין, ווער מאכט זיך די צייט אראפצוגיין 
עקסטער אין געשעפט אריינגעבן זיין עטרה און 

באשטעלן א נייע טלית?
איז  מען  פריש  איז  אלעס  יו"ט  ס'קומט 
א  דא  ס'איז  בגדים,  נייע  מיט  באקליידעט 
איינציגסטע  די  אבער  פרישקייט  שטארקע 
צומאל  און  אפגענוצט  בלייבט  וואס  מלבוש 
אפילו פארשווארצט, איז די הייליגסטע מלבוש 
די 'טלית', פון די אנדערע זייט צופרידענע אידן 
וואס האבן יא איינגעקויפט נייע טליתים אויף 
זאפט  מיט  אראפגעלייגט  דערנאך  האבן  יו"ט 

פרישקייט  און  געפיל  געשמאקע  א  פאר  וואס 
מען  און  דאווענען  צום  קומט  מען  ווען  ס'איז 
און  פרישקייט  די  מיט  ארומגענומען  ווערט 

געשמאק פון א נייע טלית.
האט  פראבלעם  דעם  לינדערן  צו  דערפאר 
'דורן' אוועקגעשטעלט די נייע "חידוש-תשפ"ג", 
א "פארעדיגע טליתים צענטער" וואס וועט זיין 
צענטערן  און  מדרשים  בתי  גרעסערע  די  ביי 
אין שטאט אין באשטימטע זמנים, געבנדיג די 
קרית  תושבי  טויזנטער  די  פאר  מעגליכקייט 
אריבערצוברענגען  שחרית  נאך  גלייך  יואל 
דעם טלית צום טראק, פיטן, אויספראבירן, און 
גרייט  זיין  וועט  וואס  נייע טלית  די  באשטעלן 

בעזהשי"ת אויף פסח.
נישט  מער  דארפט  איר  אז  מיינט  דאס 
אריינצוגעבן  סטאר  אין  אריבערקומען 
געדענקען  בלויז  דארפט  איר  טלית,  אייער 
צו  טלית  שבת'דיגע  אייער  מיטצוברענגען 
אויפ'ן  אריינגעבן  עס  קענט  איר  און  שחרית 

אויפפיקן  קומען  עס  און  קלינען  צו  פלאץ, 
צוזאמען מיט אייער פסח ביכלעך און זשודעיקא 

שאפינג ביי 'דורן'.
באזונדער  וועט  לאקאציעס  די  פון  זמנים 
געמאלדן ווערן, אדער עס צו הערן קענט איר 
 845-782-9142 ליניע  טעל  דורן  די  אריינרופן 

2 #
לאנגע  פאר  ב"ה  זכי'  די  שוין  האט  'דורן' 
תושבי  טויזנטער  די  צופרידנצושטעלן  יארן 
מיט'ן  סערוויס,  אויסנאמליכע  מיט  יואל  קרית 
שפיגל'דיגע  און  טליתים  הערליכע  צושטעלן 
פסח,  יו"ט  לכבוד  עטרות  איבערגעמאכטע 
אזא  געווינען  'דורן'  האט  אומזינסט  נישט 
וואס  החשוב  ציבור  פונעם  טראסט  שטארקע 
העכסט  ווערן  מען  וועט  'דורן'  ביי  אז  ווייסט 

צופרידנגעשטעלט בעזהשי"ת.
וכשם שאני מתכסה בטלית בעולם הזה, כך 
אזכה לחלוקא דרבנן, ולטלית נאה לעולם הבא 

בגן עדן.

עמוד
התורה

ואל
רית י

מאר ק
דקהל יטב לב סאט

בס״ד

מודעה חשובה

העומד לשרת את הציבור בסידור 
חברותות ושיעורי תורה והמסתעף 
לרומם לחזק עמוד התורה לשם 
ולתהלה בבית מדרשינו הגדול 
לשביעת רצון באי ולומדי בית ה׳

בחודש שמרבין בו בשמחה ואין שמחה כשמחת התורה,
שמחים אנו להודיע לכל הקהל הקודש שיחי, אשר לכל עניני

סידור חברותות 
ושיעורים 

יכולין לפנות בכל יום בבוקר ובערב 

בבית המדרש הגדול
אצל גבאי עמוד התורה בביהמ"ד הגדול

הר"ר אליעזר לויפער הי״ו
845.604.0093

ויהי רצון שחפץ ה' בידו ישכיל ויצליח
להרמת קרן התורה ולהאדירה

א ת י י ר ו א ד א  ר ק י ב

הנהלת עמוד התורה

הננו בזה להודיע שלקראת חג הפסח הבעל"ט יתקיים בעז"ה

שיעורים נחמדים

בהלכות חג הפסח
במסגרת כולל יום ראשון

דורשין 
בהלכות 
החג 
שלשים 
יום 
קודם 
החג

בשעה 12:45 אחצ"ה
בבית המדרש בית יעקב נחמי'

מנחה אחר השיעור

ע"י הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
ו ו א ר ג ג  נ י מ ו ל ב ת  נ ו כ ש  - ׳  ק ה ו  נ י ת ל ה ק ב ק  ד צ ה  ר ו מ

א' ויקרא

דיני הגעלה וליבון

ע"י הרה"ג רבי משה עמרם הערמאן  שליט"א
ו נ י ת ל ה ק ב ש  " י ג מ

א' צו

דיני בדיקה וביטול - נקיון הבית

ע"י הרה"ג רבי יואל אלימלך כהנא שליט"א
ו נ י ת ל ה ק ד ה  א ר ו ה ת  י ב ב צ  " ו מ

א' שמיני

דיני ערב פסח - ליל הסדר
וגודל קדושת הלילה

בס״ד
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בס״ד

אין גומרין עליו את ההל״ל
אהבה מגלגלת השורה, לבא בנעימה ואמירה, למעלת כבוד ידידינו, העמוד לימינינו,

 איש חי ורב פעלים, מוקיר רבנן ותלמידיהון, לטובת המוני לומדי חבורתינו פק״ק קרית יואל
ידידינו היקר המהולל בפי כל ומשובח, יקר הערך, ברוך ומבורך, איש אמונים יקר מפנינים

עושה ומעשה בלי ליאות, לכל דבר שבקדושות, מלהיב לבבות ומרבה בפעולות, 

מוה״ר

הלל שלמה
דייטש

הי״ו

חבר הנהלת חבורתינו
____________________________________________ראשון למקראי קודש להצלחת החבורה

____________________________________________שותף נכבד להחזקת חבורתינו
לרגל שמחתו הגדולה, אשר במעון ביתו שורה

שמחת נישואי בנו למזל טוב
החתן המופלג בתורה ויראת שמים, עדיו לגאון ולתפארת ומעוטר בעדי עדיים

החתן מאיר יצחק ני״ו
עב״ג הכלה בת הרבני הנכבד, תורת חסד על לשונו, שמו מפארים

מוה״ר אהרן ארי׳ אייזענבערג הי״ו

ומעומק הלב הננו מברכים להם בעידנא דחדוותא, יהי רצון שיזכו להעמיד בית נאמן בישראל ובנין עדי עד, מי שבירך את האבות הוא 
יברך את הבנים, יזכה לראות רב נחת ושובע שמחת, מכל יוצ״ח זרע ברך ה׳, מתוך הרחבת הדעת ומנוחת הנפש, בבריות גופא ונהורא 

מעליא, מתוך עושר ואושר וכל מילי דמיטב, עדי נזכה בקרב לעלות לציון ברינה קבל פני משיח צדקינו, במהרה בימינו אמן.

כ"ד המברכים במלוא חפניים, השמחים בשמחתו

הנהלת חבורת זכרו תורת משה

תו
ור

ה׳ ולת
האי איש חי ורב פעלים, הוא העושה והוא המעשה ל

נדיב לב ועושה חסד ומרבה להטיב

ברכת מזל טוב מיוחדת לכבוד עטרת זקנים בני בנים, ה״ה הרב החסיד המרומם, נופך ספיר ויהלום,
רחים ומוקיר רבנן ותלמידיהון, מגדולי תמכין דאורייתא, רודף צדקה ואוהב חסד, שמו מפארים

הרה״ח ר׳ יעקב מנחם דייטש הי״ו
____________________________________חבר הנהלת קהלתינו הק׳

____________________________________שותף נכבד להחזקת חבורתינו
לרגל השמחה השורה במעונו בנישואי נכדו למזל טוב
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ר״ח ניסן.ָארדער ביפאר בַאשטעלן זייער און אויף KG מוזן מקפיד אויף YL ווָאס זענען די 

SPECIALS
לכבוד יום טוב

סן
י נ ר״ח  ר  בעפָא בַאשטעלט  ערס 

רד ָא
ר 
פַא

ר 
ָא
נ

PESACH SPECIALS

K.G
BEEF CHULENT MEAT

$11.99 LB

Imported
BEEF CHUCK EYE

$8.99 LB

Supper Family Pack
BEEF CHULENT MEAT

$8.49 LB

BEEF MOCK
MINUTE ROAST

$13.99 LB

Family Pack
CHICKEN WINGS

$1.39 LB

Family Pack
CHICKEN THIGHS

$2.79 LB

K.G / Regluer
BEEF BRISKET 1ST CUT

$12.49 LB

Imported
BEEF RIB STEAK

$10.99 LB

BEEF NECK BONES
$4.99 LB

TURKEY
NUGGETS

$7.99 LB

Family Pack
 CHICKEN CAPON

(Freshly Frozen)

$7.39 LB

WHOLE CHICKEN
$2.99 LB.
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שכונת קאנטרי האללאו לעבט 
מיט דערהויבענעם "מעמד לטהר" 
פאר די מקוה וואס שטייט לשרת 

פאר דער גאַנצער געגנט 
שבת  "ערב  פון  דַאטום  ּפַאסיגן  דעם  אין  טוב!  מה  בעתו  דבר 

דער  געווָארן  נתקיים  הערליך  איז  הבעל״ט",  פרה  פרשת  קודש 
"קריאה מעורר את הזמן", ווען תושבי שכונת קָאנטרי הַאלָאו הָאבן 
מעמד  הערליכן  דעם  מיטהַאלטן  צו  בהמוניהם  פַאראייניגט  זיך 
די  געווָארן  ַאוועקגעשטעלט  ס'איז  ווען  לטהר",  "מעמד  מרומם 
יסודות הטהרה פאר דער גַאנצער אומגענט מיט די נייע הערליכע 

מקוה אין דעם בנין בית המדרש.

די נייע מהודר'דיגע 'מקוה חי׳ טשעבע' שע״י בית מדרש שערי 
חיים, איז געבויעט בנדבת הרבני הנגיד הנכבד מו"ה אברהם יודא 

מאנדעל הי"ו מחשובי תושבי השכונה, און דער פטרון פון ביהמ"ד 
בית אברהם יודא אין דער שכונה. די מקוה מפוארה איז א טייל פון 
דעם גרויסן ּפרָאיעקט פון דעם גַאנצן בנין בית המדרש המפואר. 
די מקוה איז סטַאנציָאנירט אויף די אונטערשטע שטָאק פון דער 

געביידע, לשרת בקודש, למען טהרתן של ישראל וקדושתן.

ָאט דערפַאר איז עס טַאקע געווען ַא געווַאלדיגע פרייד ביי דעם 
גַאנצן ציבור, תושבי השכונה, וועלכע הָאבן זיך פַארזַאמלט פרייטָאג 
עש"ק ּפרשת ּפרה, אין די מיטָאג שעות, אינאיינעם מיט'ן נדבן הדגול, 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

'קרית יטב לב' וואַקסט און בליעט אַלס עיר 
ואם בישראל מיט ערעפענונג פון 'סאַטמאַר 

פלייש געשעפט' אין צענטער פון שטאָט
אין א פרישע הרחבת גבולי הקדושה אנטוויקלונג אין דער 
שטאט 'קרית יטב לב' איז פריידיג אויפגענומען געווָארן דאס 
ערעפענוג פון דעם שּפָאגל-נייער הערליכער "סאטמאר פלייש 
געשעפט" אין צענטער פון שטאט קרית יטב לב - בלומינגבורג.

סערווירט  הָאט  פלייש"  "סַאטמאר  וואס  יאר  נֶאך עטליכע 
דעס ציבור אויפ'ן ביז-יעצטיגן שטאפל אלס אן ָאּפטייילונג אין 
די גראסערי, איז דאס פלאץ שוין געווָארן זייער בַאגרעניצט, 
דעם  און  בליע"ר  התושבים  ריבוי  דעם  פון  ליכט  אין  און 
שטייגנדן ווַאקסנדן פַארלאנג, האט די ארטיגע הנהלת הקהלה 
אריינגעלייגט גרויסע כוחות צו ערמעגליכן ַאהערצושטעלן א 

נייעם גרעסערן און שענערן געשעפט.

סַאטמַאר פלייש קָאמיטע 
פַארפיגט אויף דעם ּפרָאיעקט

ָאנהויב דאס יאר איז  מטעם הנהלת הקהלה, ובהורמנותא 
ַא  דמלכא פון כ"ק מרן רבינו שליט"א, אויפגענומען געווָארן 
קאמיטע ווָאס זאל זיך אפגעבן מיט אלעס ארום דעם לָאקַאלן 
'סַאטמַאר פלייש געשעפט' און זיך אפגעבן מיט ַאלע הינזיכטן 
פונעם געשעפט צו פַארזיכערן די הצלחה על צד היותר טוב 

בעז"ה.

די סַאטמַאר פלייש קאמיטע באשטייט פון אויסגערופענע 
עסקנים וועלכע האבן שוין אויף זייער רעקארד לַאנגיעריגער 
לייסטונגען פאר ַאלע פעולות אין דער שטָאט. ה"ה מו"ה יואל 
הי"ו,  מַארקָאוויטש  בנציון  אלימלך  מו"ה  הי"ו,  לָאנדא  הלוי 
מו"ה משה גאנץ הי"ו, און מו"ה בנציון יואל יאקָאבָאוויטש הי"ו, 

כולם בשמם הטוב יתברכו.

שּפָאגל נייע 'פלייש געשעפט' 
ווערט ערעפענט

ווי ביי יעדע גוטע זַאך, איז מען נישט לייכט ָאנגעקומען צו 
און  פראצעדורן  פַארצויגענע  עטליכע  מָאמענט.  דאזיגן  דעם 
ַאסַאך שוועריגקייטן הָאבן זיך געמַאכט דורכאויס דעם וועג צו 

קענען עפענען דעם פלייש געשעפט. אבער בסייעתא דשמיא 
געווארן  געמאלדן  אנומלט  איז  עס  און  דָא,  שוין  מען  הַאלט 
הזה, מיט'ן  לזמן  וקימנו  שהחיינו  אז  בשורה  פרייליכע  די 
עפענונג פונעם "פלייש געשעפט" דעם פארלאפענעם זונטאג 

ויקהל- פקודי.

אירע  מיט  גרייט  שטייט  געשעפט  הערליכער  נייער  דער 

פיל  א  מיט  איינוואוינער  אלע  סערווירן  צו  טויערן  אפענע 
און  ציכטיג  פריש;  פליישן  סארטן  אויסווַאל; אלע  ברייטערן 
ריין, מיט ַאלע באקוועמליכקייטן און צוגעהערן, און אויף די 
הויכן  בַארימטן  אויפ'ן  קווַאליטעט,  און  העכסטע סטַאנדַארט 

ניווָא פון ''סַאטמַאר פלייש'' אין אלע געגענטער.

ציכטיגע "פרישע" פלייש אויפ'ן 
העכסטן סטַאנדַארט פון כשרות!

ווי עס גיבן איבער די געטרייע קאמיטע מיטגלידער וועלן 
די פלייש ווערן געברענגט טעגליך יעדן איינציגן טאג "פריש". 
עס איז אוועקגעשטעלט געווארן א ספעציעלן סיסטעם אז קיין 
איין שטיקל פלייש זאל נישט בלייבן ליגן אין געשעפט פאר 
מער ווי א טאג-צוויי, כדי צו קענען סערווירן די קאסטומער 

מיט די פריש'סטע פלייש.

מיט  והכשרות"  ההידור  "בתכלית  דער  איז  ַאלעם  איבער 
באוויסט  איז  פלייש"  "סַאטמאר  וואס  השגחה  שטרענגע  די 
דערמיט איבער די גַאנצע וועלט ַאלס די "העכסטע סטַאנדארד 
די שטרענגע השגחה  דורך  צוגעשטעלט  אין כשרות הבשר", 
פונעם "וועד השחיטה" שעי" הביד"צ דקהלתינו ובראשם כ"ק 
מרן רבינו עט"ר שליט"א וואס שטייט אין שפיץ און הַאלט מיט 

יעדן טריט און שריט פון די מערכת השחיטה.

דָאס געשעפט פולקָאם 
איינגערישט אויף יו"ט פסח

דער  בעפאר  וואכן  געציילטע  בלויז  יעצט  שטייענדיג 
הייליגער יו"ט פסח, שטייט שוין דער פלייש געשעפט גרייט צו 
סערווירן דעם ציבור מיט די "פסח ארדערס" אויפ'ן שענסטן 
און  ''פסח'דיג"  איז  געשעפט  גַאנצער  דער  שייך,  וואס  אופן 
מען קען אריינקומען סיי ווען און נהנה זיין פון די צוגענליכע 
סערוויס. בַאזונדער איז צוגעשטעלט געווארן א ספעציעלער 
ישוב  מיט  אויסרעכענען  מ'קען  וואו  ליסטע"  ארדער  "פסח 
הדעת דעם פסח ארדער, און עס ַאריינגעבן סיי ווען און עס 

וועט ווערן דעליווערד דעם טָאג ווָאס מ'וועלט אויס.

איבער אלעם ווייסן אנשי שלומינו אז ווען מען קויפט איין 
אין דעם נייעם "סאטמאר פלייש געשעפט", האט מען די זכי' 
געשעפט  פונעם  הכנסה  די  מוסדות,  הייליגע  די  שטיצן  צו 
רבינו  ַאזויווי  מוסדות.  לאקאלע  די  פאר  אויסדרוקליך  גייט 
הקוה"ט זי"ע הָאט אייביג פַארלַאנגט צו שטיצן און איינקויפן 

אויסדרוקליך ביי די היימישע פלייש געשעפט.
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צו מיטלעבן דעם געהויבענעם מָאמענט, ווען ס'איז נקבע געווָארן די 
יסודות הטהרה, לטהרינו ולקדשינו בקדושתך העליונה.

דער מעמד המרומם איז בַאזונדער בַאגלייט געווָארן דורך דעם 
חשוב'ער רב דביהמ"ד, הרה"ג רבי שמעון דייטש שליט"א, וועלכער 
הלכה'דיגע  ַאלע  ַאז  געווען  מפקח  און  פַארזיכערט  דערביי  האט 
איינצלהייטן פון די מקוה זאל ווערן ַאוועקגעשטעלט מיט'ן גרעסטן 
און שענסטן הידור בהלכה, כראוי וכיאות פאר ַא מקוה ווָאס ווערט 
געבויעט אין דער שטָאט קרית יואל רבתי, לויט די גענויע הוראות 
די  לויט  און  חיים  אנו  מפיהם  אשר  הּפוסקים  גדולי  רבותינו  פון 

ּפסקים פון רביה"ק זי"ע.

מען הָאט זיך געזעגנט פון דעם מעמד מיט ַא פרייליכן געזַאנג 
פון "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין, אביכם שבשמים" און 
ָאט מיט דעם גוטן געפיל איז מען ַאריין אין דעם שב"ק ּפרשת ּפרה, 

לטהר טמאים - חי וקים נורא ומרום וקדוש! 

געהויבענער באזוך דורך כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א אין שכונת 

קוועיקיר הילל/ווילעדזש געיט אין 
טאון אוו מאנראו - קרית יואל

אין שטוב פון הרבני הנגיד מו"ה יואל קויפמאַן 
הי"ו וואָס קויפט אָפּ זכות נשגב בתוככי בנין 

הת"ת החדש פון מוסדות סאַטמאַר קרית יואל 

תושבי שכונת ווילעדזש געיט והסביבה אין טאון אוו מאנראו - 
קרית יואל האבן ַאנומלט געהאט די זכי' ווען 'צדיק זה בא לבית 
מלונם' האבנדיג כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אויף א שיינעם באזוך 
אינעם געגענט וואס איז צושטאנד געקומען נאך וואס איינער פון 
זכות נשגב  די חשוב'ע תושבי השכונה, האבן אונטערגעשריבן א 
איז  וואס  מוסדות  יואל'ער  קרית  די  פון  בנין הת"ת  נייעם  אינעם 

אויפגעשטעלט געווארן אויף מאונטען ראוד.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האט ָאּפגעשטַאט דעם דערהויבענעם 
בַאזוך, דעם פַארלָאפענעם דאנערשטאג תצוה בעפאר ּפורים, אין 
שטוב פון הרבני הנגיד ר' יואל קויפמאן הי"ו, אויף ווילעדזש געיט 
גַאס, צו דער געלעגנהייט ווען דער חשוב'ער נדבן הָאט בלבו הטוב 
תורם געווען את תרומת הקודש צו ָאּפקויפן זכותים עצומים אין 

דעם נייעם בנין הת"ת.

תושבי  פילע  ַאריבערגעקומען  אויך  זענען  מאורע  די  לרגל 

השכונה וועלכע הָאבן אויסגענוצט די געלעגנהייט, צו זיין ָאנוועזנד 
ביי ַאזַא הערליכע מעמד גמר מקח ומלכם בראשם, ווען דער רבי 

שליט"א הָאט אונטערגעשריבן די שטרות בחתימת יד קדשו.

ָאנוועזנהייט  די  אנגעזען  זיך  האט  משתתפים  פילע  די  צווישן 
פון רבני השכונה. כ"ק מרן רבינו שליט"א הָאט דערביי געטרונקן 
לחיים און ווַארעם געוואונטשן פַאר'ן נדיב הי"ו, און בַאזונדער פאר 
וברכה,  הצלחה  זען  קענען  ווייטער  צו  הבית,  עקרת  חשוב'ע  זיין 

ושפע קודש בכל מעשי ידיהם לטובה ולברכה.

מסיבה נהדרה פאָרגעקומען לטובת 
ישיבת אור החיים ד'טאהש 

הערליכע  ַא  פָארגעקומען  איז  ויק"פ  לסדר  דינסטָאג  וואך  די 
מסיבה של מצוה, לטובת די ישיבה גדולה אור החיים ד'טָאהש אין 
קרית טָאהש, אין שטוב פון הרה"ח יוסף חיים קרויס הי"ו, מיט דער 

בַאטייליגונג פון ַא גרויסער ציבור תושבי העיר תומכי תורה.

יומא  די מסיבה נהדרה איז ּפַאסיג פָארגעקומען אין דעם האי 
רבי  פון הרה"ק  יומא דהילולא קדישא  ליל כ"א אדר,  גרים,  דקא 
ר' אלימלך מליזענסק זי"ע. מיט'ן דבר הנהלה הָאט אויפגעטרעטן 
הישיבה,  הנהלת  יצחק הערשקאוויטש שליט"א, חבר  הר"ר משה 
ווָאס הָאט איבערגעגעבן ַא לעבעדיגן גריס פון דעם התעלות בתורה 
בין כותלי הישיבה. מען הָאט אויך געהערט דעם דבר ההורים פון ַא 
חשוב'ער טַאטע שליט"א. דער נואם הכבוד איז געווען הרה"ג יוסף 
משה אונסדארפער שליט"א ר"מ בישיבה און דברי ברכה בשליחות 
פון כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א הָאט איבערגעגעבן הרה"צ רבי 

חיים סג"ל שליט"א.

מרבים העם להביא את תרומת הקודש!

הערליכער שמחת שבע ברכות 
געפראוועט אין ביהמ"ד 
קהל עדת דזשעפערסאן

 

דעם זונטאג נאכמיטאג איז פארגעקומען א שבע ברכות אין די 
קהילה פון די דזשעפערסן געגנט, לרגל די שמחת החתונה בביתו 
פון הרב ישעי' שלום וואלבערג שליט"א, וועלכער שטייט אין שּפיץ 
פון די רוחניות'דיגע וואוקס פון דעם בית המדרש און דינט אויך 
ַאלס דער מגיד שיעור קבוע פאר דעם קביעות'דיגן שיעור, ללמוד 

וללמד לשמור ולעשות.

ביי דעם רייך געדעקטן שבע ברכות הָאבן זיך בַאטייליגט ַאלע 
תושבי השכונה, און מען הָאט געהערט טרעפליכע דברי שבח דורך 
מו"ה יואל פארקאש הי"ו, מחשובי תושבי השכונה וועלכער הָאט 
ארויסגעהויבן די פילע פעולות פונעם מחותן שליט"א ווָאס גיט זיך 
אזוי איבער פאר דער געגנט, למען היחיד והכלל, שטייענדיג לשרת 
מיט  שפרידעלט  וואס  ווינקל  הערליכן  פונעם  גבאי  אלס  בקודש 
זעצט  וואס  קבוע  ביים שיעור  איבערהויּפט  און תפלה. און  תורה 
פָאר מיט ַאזַא הצלחה יעדע נאכט בהשתתפות פון ַא גרויסער ציבור 

לומדים.

שמחה  בעל  דעם  בַאדַאנקט  בַאזונדער  הָאט  הי"ו  יואל  מו"ה 
מקדש'  'מורא  הייליגן  דעם  פון  בראש  שטיין  פַאר'ן  שליט"א 
פראיעקט ווָאס פונקציָאנירט אין ביהמ"ד, צו פַארזיכערן ַאז דָאס 
דאווענען זאל זיין ווי עס פאסט זיך לכבוד בית ה', מיט א געניטע 
אויפן  ביהמ"ד  קדושת  אנצוהאלטן  קינדער  די  פאר  פראגראם 

שענסטן פַארנעם.

די תוכנ'דיגע דברי תורה דורך הרה"ג  דַאן געהערט  מען הָאט 
רבי יואל קאהן שליט"א מו"ץ בקרית יואל ומרבני וועד העירובין, 
וועלכער האט ַארויסגעברענגט זיינע רגשי הלב זעהנדיג וויַאזוי די 
תושבים,  אלע  צווישן  אחדות  געוואלדיגע  א  מיט  בליהט  קהילה 
וואס דָאס איז די שענסטע גַארַאנטי פאר די ווייטערדיגע הצלחה 

און אויפבליה פון דער געגנט.

דאס ברכת המזון און שבע ברכות איז צעטיילט געווָארן צווישן 
די גבאי ביהמ"ד ועסקני השכונה, און מען הָאט זיך ַארויסגעלָאזט 

אין לעבעדיגע ריקודים של שמחה לכבוד שמחת חתן וכלה.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

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
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! ל ע ו ו ש ם  י י ב ן  י ו ש ז  י א ג  " פ ש ת ח  ס פ

1000'ער
 נפשות

ג  אנ רכג ו ד א    | ארבעטער   טשעטע  סגעמו י ו א

ת שו ו ר ג ו ת  ו אלמנ   | ם  י י נ ע י  בעל  | ב   שטו ן  י א

צושפרייט איבער גאנץ
קרית יואל והסביבות       

צאפלען;
פון וואו?

שיךפישפליישמצות וועט זיין

 מיר!
אונזער

אנטווארט;

פון

נפשות
צאפלען, 

פסח תשפ”ג

פון וואו
?

!

מאנטאג – מיטוואך ויקרא
! ט ר א ו ו ט נ א ג  ע ט  3 ס ' ל א ו י ת  י ר ק

845.203.0205
פאר אונזערע$850,000 

איינוואוינער!

נישט פון וואו!זיי פרעגן שוין

פחה

ש
מ

א 
ר 

א
פ ג  ח ה י  כ

ר
צ

ב 
גי
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אי

$1,000
זכות משפחה אחת
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צושפרייט איבער גאנץ
קרית יואל והסביבות       

צאפלען;
פון וואו?

שיךפישפליישמצות וועט זיין

 מיר!
אונזער

אנטווארט;

פון

נפשות
צאפלען, 

פסח תשפ”ג

פון וואו
?

!

מאנטאג – מיטוואך ויקרא
! ט ר א ו ו ט נ א ג  ע ט  3 ס ' ל א ו י ת  י ר ק

845.203.0205
פאר אונזערע$850,000 

איינוואוינער!

נישט פון וואו!זיי פרעגן שוין
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$1,000
זכות משפחה אחת
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שנת תשע"ו לפ"קא בליק אויף צוריק

שמות קאנטעינאר פארקירט אינעם שאפינג 
סענטער )בעפאר די סעקיורעטי עפאכע..(

אויפבוי פון רחבות'דיגן בנין טהרה שטיבל די דעליווערי איז שוין דעמאלט געווען א שם דבר...
אין ביה"ח למען כבוד החיים והמתים

פרישע אספאלט ווערט געגאסן אויף ד. א. ווידער 
ביים אויסברייטערן די גאס. מערקט עד כאן העירוב.

אין כל חדש תחת השמש... בעיקערטאון ראוד אפגעשלאסן ביים 
שווערן רעגן דעם פארלאפענעם מאנטאג, האפענטליך וועט 

דאס אביסל אראפברענגן די טענער ארום דעם וואסער קריזיס.

פייער דעפארטמענט פארנט פון מאמבאשא סטאנציע דורכגעפירט 
מושטירונגען ווי אזוי זיך אומצוגיין אין פאל פון א פייער ה''י

דער פורים רב בשנות נעוריו גייענדיג אויף פארעסט

נייע עירוב געיט ווערט אינסטאלירט לענגאויס עיקערס ראוד, 
וואס ווערט באנוצט איבער שבת דורך תושבי שכונת ברך משה 
- היינט ווערט געבויעט אויף ביידע זייט שכונת עיקערס ענקלעיוו

אנגענומען אלס פול טיים דזשאב... שטארקע 
חשדות אז ער האט אויפגעבלאזן די טשיינע באלאן
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שנת תשע"ו לפ"קא בליק אויף צוריק

נייע דראביטש גאס ווערט אויסגעברייטערט און הכנות צום יו"ט פורים צוציגרייטן א תלי'
געפלאסטערט אויפצונעמען נייע תושבים

עירוב געיט אויף עיקערס איבערגעבראכן און איז 
צייטליך באמערקט געווארן דורך משגיח הר"ר דוד יצחק 

פאלקאוויטש הי"ו און איז פארראכטן געווארן

ערשטע בילד ווי וואכנשריפט ווערט 
אפגעליפערט צו די נייע תושבים אין בלומינגראוו

טרעפיק לייט ביים סטעיט פאליס רד. אויסגעשאלטערט 
צוליב שווערע ווינטן, מערקט באוואקסענע אוסטראה 

און באר שבע גאסן )און ליידיגע ראודס(

אויסגערופענע חברים מעמבערס ווערן באעהרט ביים מעמד הכרת נייע גראסערי געעפענט 
הטוב אין המספיק טערעס יו''ר הר''ר חיים רפאל פערענץ שליט''א

חברים וואלאנטירן טעטיג ביי א הויז אויף געציל בערגער ווי זיי 
זענען איינגעטינקען אין וואסער ביז ארום 4 פיס, און פרובירן צו 

ראטעווען וואס מעגליך

נייע בנין גאלדבערגער פארשיינט די שטאט 



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר

60

ערפַארונג מיט "קוּפת הקהלה" 
אין די תקופת ה'קָארָאנא'

צו דער 'ווָאכנשריפט' רעדַאקציע.

בלעטער  די  צווישן  ווָאך  פָאריגע  זעהנדיג 
הקהלה"  "קוּפת  די  ַאז  ווָאכנשריפט  דעם  פון 

ּפרָאקלַאמירט זייער קַאמּפיין לקראת חג המצות 
הבעל"ט, שפיר איך פאר א חוב צו פַארציילן מיין 
ּפערזענליכע עקסּפיריענס מיט די הייליגע קופה.

נישט  תקופה,  קָארָאנא  די  אין  געווען  ס'איז 
הָאב  אידן  ַאנדערע  ווי  ַאזוי  ווען  געדַאכט,  מער 

פון  הכנסות  קיין  ָאן  געטרָאפן  ּפלוצים  זיך  איך 
מיין ביזנעס. מען הָאט נישט געוואוסט פון וואו 
מען וועט נעמען פסח צו מאכן. איך ווייס נישט 
אבער  נאמען  מיין  געהאט  האבן  זיי  וואו  פון 
אומערווארטעט איז אנגעקומען צו מיר אין פאסט 
געווען  איז  וואס   $1,000 פון  טשעק  א  קעסטל 
געווען  דָאלער  טויזנט  איז  ההם  )בימים  לסוחר  עובר 
ַאסַאך מער בַאדייטפול ווי היינט...( און ב"ה מען האט 
משּפחה  מיין  פאר  יו"ט  הוצאות  דעקן  געקענט 

מיט קינדערלעך. 

שיינע  א  פון  צוגאב  אין  געקומען  איז  דאס 
פון  ביהמ"ד  קהל'ישע  לאקאלע  די  וואס  תמיכה 
מיין געגנט ווי איך דאווען האט אהערגעשטעלט 
בעין יפה. וואס אויסער די פינַאנציעלע הילף איז 
דאס געווען א געוואלדיגע גלעט אויפן ּפלייצע און 
ַא בַארואיגונג, זעענדיג אז מען איז ארומגענומען 
מיט געטרייע ברודער, אנשים אחים אנחנו, וואס 
דורכגיין  ב"ה  קענען  צו  כח  געגעבן  האט  דָאס 

דעם שווערן קריזיס.

זיך זאכן  מיט אומגעהויערע חסד השם האבן 
די  פון  מיר  איך  צייל  כהיום  און  סטַאביליזירט 
ווייטער.  העלפן  זאל  השי"ת  הקופה.  תומכי 
קָאלום'  'שריפטן  די  אויסנוצן  ָאבער  וויל  איך 
אויסצודרוקן רגשי לבבי פאר די געטרייע עסקנים 

און תומכים.

)--(

*

דער כבוד התורה ווערט 
דערהויבן אין קרית יואל 

לכבוד מערכת קרית יואל ווָאכנשריפט. 

שטאט  אין  דָא  התורה'  קרן  'הרמת  שיינע  א 
האט  יאר  דאס  אויך  אז  ָאנגעמערקט  איך  האב 
די סאטמארער כולל ּפרָאקלַאמירט אז די נדבת 
לאנגע  איינגעפירט  שוין  איז  וואס   – הלומדים 
יארן – בלייבט בתורת נדבה און עס ווערט נישט 

אראפגערעכנט פון די כולל תמיכה!

דארף  וואס  שריט  געוואלדיגע  א  איז  דאס 
א  ווערן  ס'זָאל  הלואי  און  ווערן  ארויסגעהויבן 
נישט  כוללים,  אנדערע  אין  אויך  הכלל  נחלת 
אינגעלייט  די  וואס  הכולל  תמיכת  די  נוצן  צו 
די  פאר  קלעקן  קוים  טוט  וואס  בַאקומען, 

שטייגענדע קָאסטן.

אפילו  דָאס  זיך  לוינט  צוריק  כ'הער  ווי  לויט 
בגשמיות, און ַאזַא סיסטעם טוט פילפַאכיג מער 
ַאן אמת'ן  ווייל די לומדי הכולל בַאקומען  אויף, 
געפיל פַאר די הנהלת הכולל, ווי מ'הָאט טַאקע 
די  הָאבן  הּפורים  ימי  די  דורכאויס  ַאז  געזען 
הערליכע  געשַאפן  הכולל  ולומדי  רבני  חשוב'ע 
תורה  די  זיין  מחזק  צו  הטוב,  מרצונם  סכומים, 

אימּפעריע פון אונזער שטאט. 

קייט  די  און  רינגעלע  א  נאך  בלויז  איז  דאס 
א פאן טרעגער  ווי  דינט  כולל  היזיגער  די  וואס 
וועלט, עס  פאר פילע כוללים איבער די גאנצע 
כבוד  די  מיט  שטאלצירן  און  ארויפקוקן  צו  איז 
מלכים וואס מען געבט פאר די טייערע בני תורה

כה יתן ה' וכה יוסיף וממנו ילמדו וכן יעשו.

מ. טארים

*

איבער דעם "מגן דוד" אויפ'ן 
שניי שארער טראק

צו דער רעדַאקציע הע"י.

בריוו  א  וואך  פארגאנגענע  געליינט  כ'הָאב 
אין  אריינגעפאלן  איז  וואס  דוד'  'מגן  א  איבער 
דער  וואס  מאשין  שארער  שניי  א  פון  בילד  א 
גרויסע  פאר  איינגעהאנדלט  האט  ווילעדזש 

שנייען. 

ָאבער בַאטרַאכטנדיג די 'מגן דוד' פונדערנאנט 
 - איז  סימבאל  דער  אז  באמערקט  איך  האב 
ווי א געווענליכע מגן דוד - אפען פון  אנדערש 
אונטן וואס באדייט אז עס פארמאגט נישט קיין 
זעקס שפיצן, נאר דער אונטערשטער שפיץ איז 

ווי א צווייג פון א בלעטל. 

פון  ּפרטים  די  נָאכגעקוקט  ַאביסל  כ'הָאב 
א  איז  דאס  אז  געפינען  און  פראדוקט.  דעם 
די  פון  נאמען  די  פירמע.  באזירטע  קאנאדיש 
ספעציפישע  די  און   TENCO איז  פירמע 
 SMI גערופן  ווערן  מאשין  בלאז  מאנסטער 
 Sweeper ַאלס  אפליינען  זיך  טוט  וואס 
איז  Maintenance Indispensable וואס 
הויפטזעכליך דעזיינט פאר 'עירפארט רָאנוועיס' 

צו האלטן די ראוד ריין פון שמוץ אדער שניי. 

פון דעם סימבאל  טייל  אינערליכע  ווייסע  די 
צייגט טַאקע א בלעטל, ווָאס דָאס בַאדייט איינס 
פון די פָאלגענדע: אדער טוט דאס אנצייגן אויף 
בלעטל,  א  מיט  קומט  וואס  פאן  קאנאדישע  די 
איז  מאשין  די  וואס  בלעטל  ַא  דָאס  איז  אדער 

דעזיינט דערפַאר דָאס אויפצושארן. 

והייתם נקיים מה' ומישראל.

שריפטןשריפטן
צום

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

 פעקס:
845-501-0246

 ּפאָסט:
 POB 113, Monroe ny 10949

אימעיל:
Letters@kyweekly.com

845.537.1100

Pick-up
Available  
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מיט דאנק פאר די רייכע און ערליכע אינהאלט.

י. טייטלבוים

*

מעורר איבער ַאוועקפירן ַא 'ּפירות בוים'

לכבוד די מערכת פונעם שופר העיר. 

פארגאנגענע וואך אויף זייט 80 איז געדרוקט א בילד מיט 
די פאלגענדע ווערטער: "עץ חיים היא: לעבעדיגע פירות בוים 
איר  ווארצלען  אירע  מיט  אינאיינעם  אוועקגעפירט  ווערט 

איבערצופלאנצן אינדרויסן פון שטאט"

איך האב געוואלט דערויף צולייגן ַא שטיקל הערה ַאז ס'איז 
נישט ממש ַאזוי ּפשוט ַאזַא זַאך. ווייל ס'איז בַאקַאנט די תשובה 
פון רביה"ק זי"ע אין שו"ת דברי יואל ַאז אפילו עס איז נישטא 
קיין סכנה ווען מען פירט אוועק א 'פירות בוים' כהלכה, מיט 
דעם אלעם איז מר אביו דער הייליגער קדושת יו"ט זי"ע געווען 

זייער דערקעגן און נישט געלאזט דאס טון.

דעם  אין  דמר,  באתרא  דָא  זיך  געפינען  מיר  ַאז  דעריבער 
שטאט ווָאס רביה"ק זי"ע הָאט מייסד געווען, און ַאלס "שופר 
העיר" פון אונזער הייליגע שטָאט איז נישט געווען ראטזאם צו 
דעקן ַאזַא נייעס און נאך שרייבן שיינע פסוקים דערויף, וואס 

גיבט א בליק ווי עס איז א לכתחילה'דיגע זַאך. 

והשי"ת ישפע עליכם ברכה והצלחה להמשיך הלאה בעבודת 
הקודש. 

צבי וו.

*

זיך האלטן פריש און מונטער

מיר שטייען שוין אין די ערב יו"ט טעג ווען אין די האלוועיס 
פון אידישע הייזער הערן זיך שוין די וועקיום קלינערס און עס 

שפירן זיך שוין די שארפע זייף גערוכן. 

איז ּפַאסיג צו ַאריינלייגן אין ווָאכנשריפט וואס לעצטנס הָאט 
מיר פַארציילט א חשוב'ער משגיח כשרות וואס איז עוסק אין 
דעם תחום פון מפקח זיין אויף א פיש פַאבריק. ער איז געווען 
אויף א מיסיע אין א לאנד מיט'ן נאמען "עקוואדאר". דארט איז 
רעגירונג,  די  ביי  קאנטראלירט  איז  וואס  פאבריקן  ריזיגע  דא 
ַארום 1500/3000  א דורכשניטליכע פאבריק פַארמָאגט דָארט 

ַארבייטער.

כדי  ַאז  ַאנעקדָאט,  אינטערעסַאנטע  גָאר  ַא  ער  שילדערט 
פרישקייט,  ַא  מיט  פָאר  זעצט  ַארבעט  די  ַאז  פַארזיכערן  צו 
הָאט די רעגירונג דָארט איינגעשטעלט ַא סיסטעם אז 2 מאל 
שטעלט  וואך  א 
די  אפ  פולקָאם  מען 
גאנצן  אינעם  ארבעט 
פַאבריק, מען ברענגט 
מען  און  מוזיק  אריין 
און  טַאנצן  זיך  נעמט 
ַאלעס  שּפרינגען... 
ָאנהַאלטן  צו  כדי 
ּפָאזיטיווע  גוטע  ַא 
אין  ַאטמָאספערע 
)ווער  פַאבריק!  דעם 
נישט שּפרינגען,  וויל  עס 
בע"כ  מען  מאכט 

טַאנצן...( 

מיר  קענען  אפשר 
ָאּפלערנען  דערפון 
ס'איז  לימוד.  ַא 
ווי  מער  נישט  דָאך 
זאלן  מיר  אז  פאסיג 
און  קאפירן  דאס 
אויגן  די  פַאר  האלטן 
שטענדיג, בפרט יעצט 
אין די ערב יו"ט טעג 
הארעוועט  מען  ווען 
און מען פרובירט זיך 
נישט  שטארקן  צו 
ח"ו  כעס  אין  ווען  צו 
קען דאס זיין א גוטע 
זָאל  מען  ַאז  געדאנק, 
טאג  יעדן  איינפירן 
אפשטעלן  זיך  צו 
מינוט  עטליכע  פאר 
רקידה  א  כאפן  און 
מיט ַאלע קינדערלעך 
אינדערהיים. ַאזוי קען 
אויפפפרישן  זיך  מען 
און מיט דעם כח גיין 
ָאנגרייטן  צו  ווייטער 
דעם יו"ט מיט שמחה. 

און  פרייליכן  א 
כשר'ן יו"ט פאר ַאלע 

אידישע קינדער!

מ. פרייליך

לוח הלימודים
פרשת ויק"פ לוח הלימודים

קול זכרו   ⋅   718.387.1010

פרשת ויקרא

בס"ד

_________  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

חודששבועהיום

נט.סו:סט.יום א'

נט:סז.סט:יום ב'

ס.סז:ע.יום ג'

ס:סח.ע:יום ד'

סא.סח:עא.יום ה'

מג"אסעיףסימן

יום א'
אא - בכ"ו

סימן כ"זיום ב'
א - גא

גא - גיום ג'

ד - הד יום ד'

ו - חהיום ה'

 בחינה ו' במסכת מנחות ⋅ יום א' פ' צו
לימודי החודש: ס.-ע:  -  חזרת החודש:  החודש: מח.-נט:

 בחינה ה' בשו"ע או"ח ⋅ יום א' פ' אח"ק
 לימודי החודש: מסימן כ"ה עד אחר סימן כ"ט
חזרת החודש: מסימן י"ד עד אחר סימן כ"ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

..........
....

...
...
...
...
...
....

........
........................

In Stock
and ready
to deliver

‡י"ה

גאנצע סעטס         איינצעלנע חלקים

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

רהמביFurniture

ס‡נ„על'ס

845.662.4151
845.783.4151

Many Styles
and Sizes

בס"ד
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חומתינוחומתינו
משמרת

"דגל התורה" קעמפט למען 
קדושת העיר בית שמש

התורה"  "דגל  האט  שריט  מאדנער  א  אין 
אנגעפאנגען א קאמפיין קעגן די מעיארשע פון בית 
שמש, בלאך, וואו זיי נעמען צוזאם חתימות פון אלע 
רבנים פון שטאט קעגן בויען געביידעס העכער ווי 
אכט שטאק, וויבאלד דאס צווינגט צו אינסטאלירן 
דירות  קויפן  וועלכע  די  און  עלעוועיטערס,  שבת 
עלעוועיטערס  מיט  באנוצן  צו  זיך  פלאן  מיט'ן 
וועט  וואס  ציבור  דער  געווענליך  זענען  אום שבת 
ווייניגער באשטייערן פאר'ן כאראקטער פון קדושת 

העיר...

דער בריוו וואס זיי האבן צוזאמגענומען איז זייער 
גוט, און ס'איז למעשה אויך איינגעפירט אזוי אין בני 
ברק, עס בלייבט נאר א פראגע צייכן, וואס האבן זיי 

זיך יעצט דערמאנט?

ווי עס שטעלט זיך ארויס זענען אין די פארלאפענע 
וואך ארויסגעקומען די באשלוסן פון דעם שטאט-

פארטיילט  האבן  וועלכע  שמש,  בית  אין  ראט 
למלכות,  קרובים  אלע  פאר  שטחים  שטאטישע 
פארטייען  חרדי'שע  אנדערע  די  האבן  דערביי  און 
פאר  שטחים  פון  'מוציא'  גרעסערע  א  באקומען 
מוסדות און שולן פון זייערע פארטייען אינדערצייט 
וואס "דגל התורה" האט כמעט גארנישט באקומען, 

און אז ס'טוט וויי שרייט מען...

עס בלייבט נאר שווער צו פארשטיין, אויב "דגל 
געביידעס  שטאקיגע  אכט  אז  פארשטייט  התורה" 
נשתנה  מה  שמש,  בית  העיר  קדושת  פארשוועכן 
ירושלים וואו זיי ערלויבן צו בויען צען שטאק, ולא 
עוד אז דארט פארשטייען זיי נישט אז דער "רכבת 
הקלה באן" קען אויך שטערן פאר'ן קדושת העיר, 
אזוי ווי זיי זעלבסט האבן פארשטאנען מיט עטליכע 
יאר צוריק ווען זיי האבן נאכנישט געהאט א פרייע 
צוטריט צום שיסל פון דער ירושלימער שטאט-ראט.

קאמישע געשיכטע מיט מקוה 
קארטל און פאליציי סטאנציע 

פון בית שמש
נאך א זעלטן אינטערעסאנטע געשיכטע 
האט זיך אפגעשפילט פורים דפרזים, ווען 
ארעסטירט  איז  יונגערמאן  חשוב'ער  א 
געווארן אין בית שמש, מיט א חשד אז ער 
אויטא  פאליצייאישע  א  אנגעגריפן  האט 
וואס איז געקומען אנזייען פראוואקאציעס 

אין די געגענט.

די עסקני הועד למען אסירי ציון האבן 
רייע  א  אין  אריינגעווארפן  תיכף  זיך 
יונגערמאן,  דעם  באפרייען  צו  פעולות 
און נאך א קורצע וויילע האט די פאליציי 
מען  אז  געמאלדן  און  ועד,  אין  אנגערופן 
קען קומען חתמ'ען בעיל פאר'ן אסיר ציון 

און אים באפרייען.

עסקן  דער  איז  מאל  צוויי  טראכטן  אן 
ציון  אסירי  למען  הועד  מנהל  און  הנמרץ 
שליט"א  ווייספיש  שמואל  ר'  הרה"ח 
צוזאמען מיט זיין ברידער הרה"ח ר' שלמה 
זלמן ווייספיש שליט"א אראפגעפארן צום 
זיי  פאליציי סטאנציע אין בית שמש וואו 
האבן געוואלט חתמ'ען בעיל און באפרייען 
ביים  ווארטנדיג  אבער  יונגערמאן,  דעם 
סטאנציע  פאליציי  אין  אריינצוגיין  טויער 

עונה  ואין  קול  אין  אז  געזען  זיי  האבן 
קיינער עפנט נישט דער טיר.

ברירה,  קיין  נישטא  ס'איז  אז  זעענדיג 
זיין  ארויסגענומען  זלמן  שלמה  ר'  האט 
ביהמ"ד  שע"י  מקוה  פון  קארטל'  'מקוה 
רמ"א אין בית שמש, און דאס ארויפגעלייגט 
ויהי  מאשין,  קארטל  פאליצייאישן  אויפן 

לפלא, די טיר האט זיך געעפנט.

זענען  זלמן  שלמה  ר'  און  שמואל  ר' 
געווען זיכער אז 'פונקט' האט די פאליציי 
געעפנט, דעריבער האבן זיי פרובירט נאך 
צוויי מאל, און געזען אז עס ארבעט, דער 
מקוה קארטל עפנט דעם טיר צום פאליציי 

סטאנציע.

אינעווייניג אין פאליציי סטאנציע האבן 
א  פראוועט  ציון  אסיר  דער  ווי  געזען  זיי 
משתה היין טיש מיט ווארימע ניגונים און 
זיי האבן גע'חתמ'עט בעיל  גרויס דבקות, 
ציון  אסיר  דער  איז  מינוט  דריי  ביז  און 
אינדרויסן  זיין  נאכ'ן  אינדרויסן,  געווען 
האבן זיי ווידעראמאל פרובירט צו זען צי 
דער קארטל ארבעט צו עפענען דער טיר, 

און יא...

אסירי ציון הינטער גראטעס 
זענען מקיים מצוות היום דורך 

'הועד למען אסירי ציון'
צלמון - פון די ציוניסטישע טורמע כלא צלמון' 
איז פארגאנגענעם דינסטָאג ָאנגעקומען א שווערער 
ַאגענטן  זענען די שב"ס  ַאז תיכף צופרי  באריכט, 
וועלכע גיבן זיך ָאפ מיט די ַארעסטאנטן אין טורמע, 
ַאריינגעקומען צום צימער וואו עס שמַאכטעט שוין 
ארום דריי חדשים דער אסיר ציון און קרבן ציבור 
הר"ר יהושע דדון הי"ו, און אים אוועקגערויבט אלע 

מינימַאלע ַארעסטַאנטן רעכטן.

געווָארן  ַאלַארמירט  זענען  וועלכע  עסקנים  די 
איבער דעם שרעקליכן פַארברעכן, זענען געוואויר 
געווָארן ַאז די ציוניסטישע פרָאקורָארן הָאבן מיט 
גרויס רשעות בַאשלָאסן צו נקמה נעמען אין דעם 
שטורמישע  די  פַאר  ציבור,  קרבן  און  ציון  אסיר 
ָארגַאניזירט  שטייגערליך  ווערן  ווָאס  פרָאטעסטן 

אין זיין שטיצע. 

והעולה על כולנה, ווָאס די רשעי ישראל הָאבן 
מַאסיווער  דער  איז  ַארָאפשלינגען  געקענט  נישט 
פָארגעקומען  איז  ווָאס  אדיר'  הזדהות  'מפגן 
תרומה  פרשת  נַאכט  דינסטָאג  פַארגַאנגענעם 
אין ירושלים עיר הקודש מיט די בַאטייליגונג פון 
רבבות בני היהדות החרדית בראשות גדולי ומאורי 

ישראל שליט"א.

טורמע  די  הָאבן  איבער,  גיבן  עסקנים  די  ווי 
יהושע  ר'  ציון  אסיר  פַאר'ן  געמָאלדן  אינסטַאנצן 
ַאריינגערעכנט  ווָאך,  קומענדיגע  די  דורכאויס  ַאז 
דער יום הפורים, וועט ער וויילן אין ַא קליין צימער 

ָאפגעזונדערט פון ַאנדערע ַארעסטַאנטן, און צוגָאב 
וועט ער אין לויף פון די קומענדיגע דרייסיג טעג 
נישט  און  טעלעפָאן,  אויפ'ן  רעדן  קענען  נישט 

בַאקומען בַאזוכן אין טורמע.

וועלכע  פייניגונגס מעטָאדן  די שרעקליכע  ָאט 
לייגן זיך נישט אויפ'ן שכל, זענען דירעקטע נקמה 
ַאקטן פון די ציוניסטישע יוסטיץ קעגן די גרויסע 
זיי  הָאבן  ַאצינד  און  יהושע,  ר'  למען  הפגנות 

בַאשלָאסן אים צו דערדריקן נָאכמער. 

אויך זָאגן די עסקנים, ַאז די רשעים הָאבן אויך 
געמָאלדן פַאר'ן אסיר ציון, ַאז זיי גייען אים פָאדערן 
אין געריכט פַאר ַאלע שָאדנס ווָאס זיי הָאבן געליטן 

אין רעזולטַאט פון די פרָאטעסטן.

די עסקני הועד למען אסירי ציון הָאבן זיך תיכף 
ַאריינגעווָארפן צו רַאטעווען דעם אסיר ציון מידי 
מבקשי רעתו, דָאס איז אין צייט ווען מען גרייט זיך 
צו ַא געריכט ווָאס וועט פָארקומען קומענדיגן י"ט 
אדר תשפ"ג, וואו די רשעות'דיגע פרָאקורָארן וועלן 
בעטן פון די ציוניסטישע ריכטער אים צו הַאלטן 

ווייטער אין ארעסט. היל"ת.

רחמי  איינצורייסן  געבעטן  ווערט  ישראל  כלל 
המסוגלים  הפורים  ימי  די  אין  מרובים  שמים 
ישלוט  שלא  הי"ו  יעל  בן  יהושע  הר"ר  להצלחת 
זָאל  ער  ַאז  און  הצדיקים  גורל  על  הרשע  שבט 
ומשעבוד  לאורה  מאפילה  ווערן  בַאפרייט  בקרוב 

לגאולה.

עצרת תפלה אין ביהמ"ד 
משכנות הרועים ביום 

תענית אסתר קעגן "רכבת 
הקלה" באן אין ירושלים

א גרויסער עצרת תפלה איז פארגעקומען 
דעם פארלאפענעם מאנטאג תענית אסתר, 
ווען יקירי ירושלים זענען זיך צונויפגעקומען 
לעורר  וזעקה  בתפלה  אסתר  תענית  ביום 
שרעקליכע  די  זיין  צו  מבטל  שמים  רחמי 
"רכבת הקלה" באן אין בר אילן געגענט אין 

ירושלים.

סליחות  געזאגט  מען  האט  עצרת  ביים 
דערביי  איז  עס  און  התעוררות  גרויס  מיט 
דרשה  שטארקע  א  געווארן  געהערט  אויך 
שליט"א  ראזנבלאט  יצחק  ר'  הרה"ג  פון 

מו"ץ העדה החרדית ומרבני קהל ברסלב.

יצחק  ר'  הרה"ג  האט  דרשה  זיין  אין 
געהאט  אויך  האט  הרשע  המן  אז  געזאגט 
א חשבון אז כלל ישראל, אזוי ווי זיי זענען 
דאן געווען אין א בחינה פון "למלך אין שוה 
פאנאטיש  צו  געווען  זענען  זיי  להניחם", 
פאר אים, און דעריבער האט ער געמאכט די 
גזירת כליה, דאס זעלבע שפילט זיך אפ ווען 
"עפענען"  וויל  ירושלימער שטאט-ראט  די 
א  מיט  געטאס"  פארמאכטע  "חרדי'שע  די 
פארגעשריטענע באן וואס איז א גזירת כליה 
חרדי'שע  די  פון  עתיד  דער  אויף  רוחנית 

געגענטער אין פלטרין של מלך.

ַא ווָאך נָאכ'ן גרויסער מעמד פון סָאלידאריטעט בראשות גדולי ומאורי ישראל:
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"דגל התורה" איז מוחה קעגן חילול שבת 
פון דעם ראש ממשלת הכופרים נתני'

זייער אויפפאלנד זעט זיך אן די העדליינס פון דער 
זיי  ווען  וואכן,  לעצטערע  די  אין  צייטונג  נאמן'  'יתד 
ברענגען ארויף אויף די שפאלטן פארשידענע קנאות 
שוין  זענען  לייענער  זייערע  וואס  נאכדעם  טעמעס, 
'תשועה  נייע  די  זינט  דערצו  צוגעוואוינט  נישט  לאנג 

גדולה' רעגירונג האט זיך אויפגעשטעלט.

דעם פארלאפענעם זונטאג כי תשא האט דער "יתד 
נאמן" צייטונג שארף פארדאמט אן עפנטליכע חילול 
שבת דורך דעם ציוניסטישן ראש ממשלה נתני', ווען 
ער האט בעצם יום השבת ארויסגעשיקט א מעסעדזש 
צו  צוגעגליכן  אים  האט  וואס  עמיצן  פארדאמען  צו 
צייטונג טענה'ט  נאמן"  "יתד  דער  און  ימ"ש,  היטלער 
אז די מעלדונג איז נישט געווען קיין פיקוח נפש ממש.

כדאי  איז  נאה,  שיחה  שכר  דעם  געבן  זיי  נאכ'ן 
אריינצוגיין טיפער און זען וואס ס'טוט וויי פאר "דגל 
התורה", שטעלט זיך ארויס אז אין די יעצטיגע וואכן 
קומען פאר די זיצונגען איבער דעם בודזשעט פון דער 
און  יאר,  צוויי  קומענדיגע  די  פאר  גיהנם  של  מדינה 
דערווייל פרובירט נתני' זיך ארויסצודרייען פון מקיים 
זיין געוויסע געלט הבטחות וואס ער האט זיך מתחייב 

געווען פאר "דגל התורה".

פון  וואונק  דער  פארשטענדליך  שוין  איז  דערמיט 
נישט  ער  וועט  אז טאמער  נתני'  צו  נאמן"  "יתד  דער 
המינים  כנסת  חברי  זייערע  פון  באגער  דאס  ערפילן 

וועלן זיי לוחם זיין קעגן אים מיט "אידעאלאגיע".

ציוניסטישע מיליטער עפענט נייע 
אימעיל אדרעס פאר חרדים נאך ווענדונג 

פון לאיער דורך 'איחוד הישיבות'
אין א מאדנע שריט האט די ציוניסטישע מיליטער 
פאראנטווארטליך  זענען  וועלכע  "מיטב",  איינהייט 
אויפ'ן געביט פון זיך מאביליזירן/פטר'ן פון מיליטער, 
היבש  האט  וואס  אדרעס,  אימעיל  זייער  אנולירט 
פארשווערט פאר פילע חרדי'שע אידן צו שיקן אנליין 
נויטיגע דאקומענטן וועלכע זענען וויכטיג צו באקומען 

א 'פטור' פון מיליטער.

אין א ווענדונג פונעם לאיער מר. נדב גדלי' מטעם 
מיליטער  צום  הישיבות',  'איחוד  ארגאניזאציע  דער 
דעם  אנולירן  מיט'ן  אז  פארגעהאלטן  זיי  ער  האט 
אימעיל אדרעס האבן זיי אוועקגענומען די מעגליכקייט 
נויטיגע  די  שיקן  צו  יוגנטליכע  חרדי'שע  פילע  פאר 
געבליבן  איז  וועג  איינציגסטער  און דער  דאקומענטן, 
פון  ווייט  איז  וואס  וועבסייט  זייער  אין  אריינצוגיין 

פאסיג פאר חרדי'שע אידן.

האט  תצוה,  פרשת  מאנטאג  פארגאנגענעם  דעם 
א  געעפנט  האבן  זיי  אז  געענטפערט  מיליטער  דאס 
פאר  געווידמעט  זיין  וועט  וואס  אדרעס  אימעיל  נייע 
חרדי'שע אידן, און זיי וועלן דורכדעם קענען שיקן די 

דאקומענטן צום מיליטער.

פארשטיין:  צו  גיבט  עסקן  הישיבות  איחוד  אן 
"דאס מציאות איז אז פילע שווערע פלאנטערס הייבן 
שיקן  נישט  פון  פראבלעם  טעכנישן  א  מיט  אן  זיך 
דאקומענטן, און דאן ווערט דאס אויסגענוצט דורכ'ן 
מיליטער צו לייגן דרוק אויף די יוגנטליכע זיי זאלן זיך 
מאביליזירן, און דעריבער איז אזא טעכנישער פונקט 
א  אויך  לייכטערהייט,  דאקומענטן  שיקן  העלפן  צו 

שטארקער געווינס".

גרויסער לאיער געדינגען דורך הועד למען אסירי ציון 
צו פארטיידיגן דעם אסיר ציון הר"ר יהושע דדון הי"ו

שווערע און אנגעצויגענע טעג זענען אריבער 
אויף דעם הועד למען אסירי ציון, זיך טרעפנדיג אן 
קיין מעגליכקייט צו קענען פינאנסירן א גרויסער 
די  מיט  אפגעבן  זיך ספעציעל  זאל  וואס  לאיער 
קעיס פון דעם אסיר ציון און קרבן ציבור הר"ר 
איבער  שוין  שמאכטעט  וואס  הי"ו  דדון  יהושע 
באשולדיגט  ווערט  און  טורמע  אין  חדשים  דריי 
א  אויף  מקרבך"  הרע  "ובערך  זיין  מקיים  מיט'ן 

געשעפט פון א מחטיא הרבים.

האבן  חו"ל  פון  און  בארה"ק  ישראל  גדולי 
זיך געוואנדן צו כלל  אין די טעג בעפאר פורים 
ישראל בעטנדיג מ'זאל העלפן הועד למען אסירי 
לאיער,  פאר'ן  סומעס  נויטיגע  די  צו שאפן  ציון 
זייער  אנגערופן  ב"ה  זיך  האט  ישראל  כלל 
ווארעם, און אויך כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים 
פאר'ן  איבערגעגעבן  פערזענליך  האט  שליט"א 
ער  וואס  שקלים  טויזנט  פינף  פון  נדבה  א  ועד 

האט באקומען פון גוטע אידן.

למען  ועד  דער  האט  מיטאג  אסתר  תענית 
אסירי ציון געשלאסן א קאנטראקט מיט א גרויסן 
לאיער וואס האט גענומען אויף זיך צו פארטיידיגן 
טראץ  געריכט,  אין  יהושע  ר'  ציבור  קרבן  דעם 
געשאפט  נאכנישט  האבן  הועד  עסקני  די  וואס 
פאר'ן  אויס  זיך  פעלט  וואס  געלט  גאנצע  דאס 
קאנטראקט  גע'חתמ'עט  שוין  מען  האט  לאיער, 
גאנצע  דאס  בקרוב שאפן  ענדיגן  צו  האפנטליך 

געלט פאר פדיון שבויים.

חומתינוחומתינו
משמרת

דעפוטאט פון "אגודת 
ישראל" פארטיי מאיר 
פרוש צוריק געווארן 
מיניסטער אויף מירון

געציילטע טעג נאכדעם פון דער "שר ירושלים ומסורת ישראל" מאיר פרוש פון 
דער "אגודת ישראל" פארטיי האט געשיקט א בריוו פאר'ן ראש ממשלת הכופרים 
ל"ג  דרשב"י  הילולא  די  אויף  אחריות  דאס  פון טראגן  רעזיגנירט  ער  אז  נתני', 

בעומר תשפ"ג אין אתרא קדישא מירון, איז ער שוין צוריק דא.

דריקן  צו  געווידמעט  געווען  רעזיגנאציע  זיין  איז  ארויס  זיך  עס שטעלט  ווי 
אים  האבן  וועלכע  פארטיי  ש"ס  דער  אינערהאלב  עלעמענטן  געוויסע  אויף 
רעגירונג  באקומען  מ'קען  וואו  פון  שליסלעך  אלע  איבערגעבן  געוואלט  נישט 
געלטער דורכן אנפירן די הילולא, און נאכדעם וואס ער האט רעזיגנירט האבן זיי 
נישט געהאט קיין ברירה און דער ראש ממשלת הכופרים האט זיי געצוואונגען 

איבערצוגעבן פאר פרוש, די גענצליכע אויטאריטעט צו פירן די הילולא.

זיין  האט  וואכן  לעצטע  די  אין  אז  באמערקן,  צו  אינטערעסאנט  ס'איז 
מיטארבעטער יוסי דייטש באקומען דער טיטל אלס "פראיעקטאר" אנצופירן די 
זיצונגען מיט אלע  און ער האט שוין אפגעהאלטן מערערע  אין מירון,  הילולא 

נוגעים בדבר. 

ערליכע אידן בעטן רחמי שמים אז די הילולא זאל געפראוועט ווערן אויף א 
הייליגער פארנעם כמקדמת דנא, ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי.
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געריכט  ַא  פָארגעקומען  איז  זונטָאג  וואך  די 
אסיר  דעם  פון  ַארעסט  דעם  איבער  סעסיע 
ווָאס  שליט"א,  דדון  יעל  בן  הר"ר יהושע  ציון 
שמַאכטעט ליידער אין די ציוני'סטישע תפיסות 
על  ָאננעמען  זיך  פון  "פארברעך"  זיין  פאר 
טריפה'נע  די  קעגן  ירושלים,  קדושת  משמר 

מטמא  טוען  וועלכע  געשעפטן  טעכנָאלָאגישע 
זיין די הייליגע שטָאט.

ציוני'סטישער  דער  הָאט  בַאדויערן  צום 
עקשנות  אכזריות'דיגע  אן  מיט  ריכטער 
פאראורטיילט דעם טייערן אסיר ציון שליט"א ַאז 

ער זָאל מוזן פַארבלייבן איינגעשּפארט אונטער 
ארעסט "עד תום ההליכים"; דָאס הייסט ער זאל 
"בעיל"  אויף  אפילו  ווערן  ארויסגעלאזט  נישט 
ָאּפוועזנד  פַארענדיגט,  ווערט  "קעיס"  דער  ביז 
און  משפחה  זיין  פון  ווייט  און  שטוב  זיין  פון 

קינדערלעך. הי' לא תהי'.

למען  'וועד  דעם  פון  עסקנים  געטרייע  די 
אסירי ציון' ַארבעטן ַאצינד העפטיג צו ַאּפעלירן 
מיט  זיצט  מען  אורטייל,  גרויזַאמען  דעם 
די  אויסַארבעטן  צו  ַאדווָאקַאטן  ערפַארענע 
דעטַאלן און מען הָאפט בקרוב צו גיין פָאראויס.

ַאזוי אויך איז ָאּפגעהַאלטן געווָארן ַא סעסיע 
איבער דעם ָאנקלַאגע אויף הבה"ח נפתלי בן חיה 
קומענדיגע  די  איז  דערווייל  און  טוביץ.  רבקה 

סעסיע ָאּפגעשטוּפט געווָארן.

ווי די עסקנים געבן איבער לָאזט זיך נישט זָאגן 
מגבית  גרויסן  דעם  פון  תועלת  געווַאלדיגע  די 
ערמעגליכט  ב"ה  הָאט  ווָאס  ציון  אסירי  למען 
צו אויפנעמען ּפרָאפעסיָאנַאלע ַאדווָאקַאטן און 
פילפַאכיג פַארברייטערן די הייליגע ּפעולות פון 
ּפדיון שבויים אויף ַא פיל שטַארקערן פַארנעם.

מען  זיצט  טעג  לעצטע  די  פון  לויף  אין 

גייט  מען  ווען  מיטינגען,  אויף  נָאכַאנַאנד 
בַאזונדער  הָאט  מען  ָאנקלַאגעס.  ַאלע  איבער 
אּפגעהַאלטן זיצונגען מיט מערערע ערפַארענע 
לויערס ווָאס הָאבן די ריכטיגע עקסּפערטיז אין 
ַאזעלכע פעלער, און בעז"ה וועט מען זען בקרוב 

גינסטיגע רעזולטַאטן בישועת ה'.

ב"ה  שוין  מען  הָאט  מָאנטָאג  וואך  די 
פינסטערניש,  דער  אין  שיין  ַא  מיטגעהַאלטן 
השתדלות  איבערמידליכע  נָאך  מָאנטָאג  ווען 
און שתדלנות יומם ולילה דורך די עסקני הוועד 
פון  די אינטערווענץ  נָאך  און  ציון  למען אסירי 
קָאסטבַארע ַאדווָאקַאטן -  ווָאס זענען געדינגען 
פון  הילף  דער  מיט  וועד,  דעם  דורך  געווָארן 
אחים לדעה ווָאס הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן אין דער 
גרויסער מגבית - הָאט מען ב"ה גע'פועל'ט ַאז 
ַאריבערגעפירט  איז  דדון  יעל  בן  יהושע  הר"ר 
דער  אין  ָאּפטיילונג  ַאנדערע  ַאן  צו  געווָארן 
טורמע, אין ַא צימער וואו ס'איז נישט דָא קיין 
דעם  אין  פַארהַאן  איז  אויך  ַאזוי  טעלעוויזיע. 
און  מנין,  מיט  טָאג  ַא  תפלות  דריי  ָאּפטיילונג 
קודש,  ספרי  קויפן  צו  צוטריט  דָארט  הָאט  ער 
ענדגילטיגע  די  ביז  פורתא,  נחמא  ַא  איז  ווָאס 

בַאפרייאונג, בקרוב ממש אמן.

חומתינוחומתינו
משמרת

שַאנדע און שוידער: א.ג. 
חרדי'שער ּפילָאט טרָאגט זיך 
ָאן צו פירן דעם עוכר ישראל, 
ראש ממשלת הכופרים אויף 

זיין רייזע קיין איטַאליע
איז  ּפרעסע  ציוני'סטישע  די  אין 
ווייטָאגליכע  ַא  געווָארן  בַאריכטעט 
ערשיינונג, ווען צוליב די גרויסע אויפברויז 
די  קעגן  ישראל  מדינת  אין  הערשט  וואס 
געזעץ פארשלאגן פון די רעכטע קאאליציע 
צו אונטערמינעווען דעם געריכט סיסטעם 
געווענליכע  פון  צָאל  ַא  הָאבן  לַאנד,  אין 
צו  ַאנטזָאגט  זיך  ּפילָאטן  "אל-על"  פרייע 

פירן דעם פליגער פון דעם ראש הכופרים, 
רייזע  געּפלַאנטע  זיין  צו  שר"י,  נתני'  ביבי 

קיין איטַאליע די וואך.

ָאבער דַאן איז ַאריינגעקומען אין בילד ַאן א.ג. 
זיך ָאנגעטרָאגן  ווָאס הָאט  חרדי'שער ּפילָאט, 
דָאס טוט  ווָאס  פירן דעם ראש הכופרים,  צו 
ליידער גוט ָאּפשּפיגלן דָאס ריכטיגע בילד ווי 
פַארקרָאכן  זענען  קרייזן  רעליגיעזע  די  ווייט 
זייער  מיט 
ת  ו ר ב ח ת ה
עד  לרשעים, 
זיי  ַאז  כך  כדי 
גָאר  זענען 
 – לעצט  די 
פַארבליבענע 
ע  י י ר ט ע ג
ן  ט ָא י ר ט ַא ּפ
פאר דעם ראש 
הממשלה ווָאס 
גרייט  זענען 
דינען  צו  אים 
אשר  ככל 

יחפוץ.

וכדי בזיון 
וקצף!

ַאדַאנק קָאסטבַארע ּפעולות דורך "וועד למען אסירי ציון" ווערט הר"ר יהושע שליט"א 
ערלויבט צו הָאבן ַא צימער ָאן קיין טעלעוויזיע און בַאקומט צוטריט צו ספרי קודש

רשעות'דיגע ציוני'סטישע געריכט פַארהַאלט אסיר ציון, הר"ר 
יהושע בן יעל שליט"א, אונטער ַארעסט ביז אויסגַאנג פון קעיס

toco
clean

Call: 845.206.9970Web: TocoClean.com

Bring in your Pesach
with a fresh breeze!

Special Pesach Cleaning . Deep Cleaning
Power Washing . Gutter Cleaning 

Yard Clean Up  . Window Cleaning 

Residential & 
Commercial
Cleaning 
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מיר 
זענען 
אפן!

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

בס״ד

פון פרשת ויק״פ - ביז מיטוואך צו 

זונטאג ביז דאנערשטאג:
פון 12:00 ביז 3:00

פון ראש חודש
איז מען אפן ביז 6:00

זונטאג נאכט שעות:
פון 8:00 ביז 10:00

די מצה 
בעקעריי 
וועט זיין 
אפן ווי 
פאלגענד:

דעדליין פון פארקויפן איז זונטאג בעפאר פסח, וואס 
פריער איר קומט האט איר א גרעסערע אויסוואל
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נאך זיבן יאר פול מיט צדקה וחסד אקטיוויטעטן איז 
'קופת הקהילה' שוין נישט קיין פרישער גאסט, אלע 
האבן שוין געהערט און מיטגעהאלטן ווי הונדערטער 
קופה,  דעם  פון  אויף  לעבן  קהילתינו  בני  מחשובי 
פארגאסן  שוין  האט  און  זיי,  פאר  זיך  זארגט  וואס 
נאנט צו צוויי מיליאן דאלער אין די לעצטע עטליכע 
אונזערע  העלפן  'צו  צוועק,  איין  פאר  אלעס  יאר, 

קרובים, שכנים, ידידים בני קהילתינו'.

צו הערן אביסל מער דערוועגן, זעצן מיר זיך אצינד 
און  גרינדער  העלדישע  די  מיט  אינאיינעם  אוועק 
וואס  קופה,  פארצווייגטע  ברייט-  די  פון  אנפירער 
וועלכע  די  געווען  זיי  זענען  טאג  ערשטע  די  פון 
קומען,  צושטאנד  זאל  קופה  די  אז  געזארגט  האבן 
און אצינד קומען זיי צום ציבור מיט אן אפנהארציגע 
בדמים  בגיבורים,  ה׳  לעזרת  לבוא  רוף,  און  שמועס 

דמים חדי משמעי.

נישט  זיך  דארפט  איר  משה,  יואל  ר'  גוטן  א 
פארשטעלן פאר די בני הקהלה, דען אלע קענען אייך 
פונדערנאנט, לאמיר תיכף צוגיין צום ענין, און הערן 
וויאזוי  אביסל פון הינטער די קוליסן, פארוואס און 

האט זיך געגרינדעט די קופת הקהילה?

טאג  איין  פון  אזוי  געגאנגען  נישט  ס'איז  משה:  יואל  ר׳ 
צום צווייטן, ס'איז אריבער עטליכע יאר פון ווען מ'האט זיך 
דערזען מער און מער אז ס'איז דא א שטארקע נחיצות צו 
גרינדן אזא קופה, ביז ווען ס'איז ב"ה ארויסגעקומען בפועל, 
די  אדאנק  צושטאנד-ברענגען  געקענט  עס  מ'האט  און 
ברייטע שטיצע וואס מיר האבן גענאסן פון ווארעמע אידן 

מיט אידישע הערצער.

עס  מ'האט  פארוואס  פראגע  קיין  נישט  איז  אינ'אמת'ן 
אזא  אין  אז  פשוט  דבר  א  ווי  מער  נישט  ס'איז  געעפנט, 
אידן  צאל  באדייטנדע  א  דא  זענען  בישראל  קהילה  ריזיגע 

און האבן  נישט פארמעגליך,  זענען  וועלכע  יכולת,  מיעוטי 
נישט אזעלכע ריזיגע קוועלער מיט וואס צו קענען מפרנס 
זיין די גרויסע שטיבער. בפרט ווען עס קומען די טעג פאר 
א יו"ט, דאן איז א צייט וואס ביי מערסטנס ווערט דער מצב 
מיט  לעבן  וואס  אידן  אפילו  איבערגעשטרענגט,  אביסל 
ברייטקייט אין לויף פון די יאר, וועלן דאן ווערן אביסל מער 
די  וואנעט צו דעקן  פון  גענוי  וויסן  נישט  און  צאמגעצויגן, 
מיט  געברויכן  פארלאנגטע  אזויפיל  פאר  קאסטן  ברייטע 

וואס מ'טרעפט זיך נישט אן יעדן טאג.

ליידער  איך  ווייס  קופה  די  אינערהאלב  טעטיג  זייענדיג 
ערשטהאנטיג וויפיל אידן זענען אנגעוויזן אין די הילף און 
זיך  אז עס האט  אליין  דער פאקט  קופה.  דעם  פון  שטיצע 
געגרינדעט א קופה זיך אפצוגעבן דירעקט מיט די וועלכע 

דארפן הילף בעפאר יו״ט, איז ווערד צום באגריסן.

איבעראל זענען פארהאנען מיעוטי יכולת, און אונזער פליכט 
איז צו פארפיגן אויף אונזער שטאט און אונזער קהילה, צו 
פארזיכערן אז אלע קענען מאכן יו״ט אין שטוב אזוי ווי עס 

פאסט.

זעלבסט- ממש  איז  דערפאר  געברויך  די  ריכטיג, 
וואס  אבער  איז  פראגע  די  פארשטענדליך, 
אזא  אין  ארייצוטאנצן  שטופ  דעם  געגעבן  האט 
שווערע  א  פארשטענדליך  ווי  איז  וואס  פראיעקט, 
פארצווייגט  מער  נאר  ווערט  און  אונטערנעמונג, 
יאר נאך יאר. עפעס האט זיכער געגעבן די קוראזש 
אינציאטיווער  גראנדיעזע  אזא  אין  אריינטאנצן  צו 
געמאכט  פרייליך  שוין  האט  וואס  אונטערנעמונג, 

אזויפיל הונדערטער אידן. לאמיר הערן דערוועגן?

עוסקים  די  פון  זיין  צו  זכיה  די  האבנדיג  משה:  יואל  ר׳ 
בקודש דא אין ביהמ"ד שוין פאר א שיינע פאר יאר, קומט 
מיר אויס צו הערן און שמועסן מיט מערערע אידן אויף א 
טעגליכע פארנעם, און עס מאכט זיך אז אידן וועלן מיטטיילן 
זייערע מיטמאכענישן און פלאג. איז אויסגעקומען אז פאר 
יעדע יו"ט האב איך מיר נאכאמאל און נאכאמאל געטראפן 

הערן די זעלבע ווערטער, ווי אידן רעדן זיך אויס דאס הארץ 
גייען  זיי  וואס  צושטאנד  פינאנאציעלע  שווערע  די  איבער 

אריבער ווען עס קומט א יו"ט אויסרישונג.

אידן האבן ממש געלאזט טרערן ווען זיי האבן נישט געקענט 
אויפקומען מיט קיין שום מחשבה אין מח וואס זאל זיי געבן 
צו  פאנדן  נויטיגע  די  מיט  אויפקומען  צו  וויאזוי  מהלך  א 
קענען דעקן אזא גרויסע פסח אדער סוכות בודזשעט, וואס 
שלעפט אריין אין שווערע אלפים. אין די זעלבע צייט זענען 
געווען נאך חשוב'ע אידן אין ביהמ"ד, וואס האבן געהערט 
פון אידן איבער די וויכטיגקייט פון עפענען א קופה פאר די 

אייגענע בני הקהילה וואס זענען אין נויט.

גוטע רצונות זענען טאקע זייער חשוב, אבער וויאזוי 
האט מען עס גענומען אויף א ווייטערע שטאפל, ביזן 
עס אויספירן אויף למעשה און עס ברענגען צו אזא 

הויכע שטאפל ווי היי יאר?

יאר צוריק בשנת  זיבן  ר׳ יואל משה: עס איז געווען מיט 
עטליכע  מיט  צוזאמגעזעצט  זיך  האבן  מיר  ווען  תשע"ו, 
חשוב'ע אידן פון די ראשי קהלה, און מ'איז איבערגעגאנגען 
אידן.  נויט-באדערפנדע  פון  געבעטן  און  רופן  די מערערע 
זעענדיג דעם צאל בקשות וואס זענען אריינגעקומען האט 
'קופה'  א  גרינדן  מ'גייט  אז  באשלוס  צום  צוגעפירט  דאס 
וואס וועט שטיין צו די האנט פון די אלע אידן וואס דארפן 
דעם  ברענגען  קענען  צו  כדי  פונדרויסן  הילף  צו  צוקומען 
פסח מיט ישוב הדעת, און מען האט זיך זאפארט גענומען 
צו די עסקנות ארבעט צו פארזיכערן אז אלע נצרכים ווערן 

געהאלפן.

האבן  מיר  ווען  פורים,  פאר  מוצאי שבת  א  געווען  איז  עס 
האט  דיין  דער  שטוב,  אין  שליט"א  דיין  ביים  געזעצט  זיך 
געווען  און  אונטערנעמונג,  אזא  געווען  מחזק  גאר שטארק 
גרייט צו מיטשטיין און מחזק זיין אויף אן אומבאשרייבליכע 
פארנעם, דער דיין שליט"א איז ממש געווען דער וואס האט 
גאר שטארק געשטופט און ארויסגעהאלפן עס זאל קומען 
לידי מעשה, מיטן אליינס שאפן אומגעהויערע סכומים, און 

געבן גאר שטארקע שטיצע. 
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אן אפנהארציגע
שמועס אפגעהאלטן מיטן

מנהל הקופה
הרה״ח ר׳ יואל משה בארלעוו הי״ו

בס״ד

א גרינטליכער איבערזיכט אויף די קופת הקהילה
פינאנציעלע הילף פאר הונדערטער חברי הקהילה לכבוד יו״ט
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אין די ערשטע יאר איז עס געווען אויף א היבש קלענערע 
פארנעם, און מ'האט אליינס נישט געוויסט אויף ווי-ווייט די 
קופה וועט אויסמאכן, און וויפיל אידן עס וועלן ארויסקוקן 
דערויף. מ'האט צאמגעשטעלט פערציג טויזענט דאלאר, און 
פון  באגריסנד,  גאר  געווען  זענען  גריסן  די  עס פארטיילט. 
זייטן האט מען צוריקגעהערט וועגן דעם, און מ'האט  אלע 
זיך איבערצייגט אז דאס איז טאקע געווען לעבנס- וויכטיג 

פאר אזויפיל נויט-באדערפנדע אידן.

זיך  מ'האט  געטון,  ווי  גרינגער  זיך  זאגט  עס 
עפענען,  מ'גייט  אז  באשלאסן  און  צוזאמגעזעצט 
מ'גייט אנהייבן געבן געלט. עס פארשטייט זיך אבער 
ליגט  אונטערנעמונג  אזא  הינטער  אז  אליין  זיך  פון 
אזויפיל טייערקייט פון אידישע קינדער, וואס זענען 
גרייט זיך צו אוועקרייסן פאר אנדערע. יעדער האט 
ווי  זיין מער  צו  וואס  זיין אייגענע משפחה מיט  זיך 
גענוג באשעפטיגט, און דאס גיין העלפן אנדערע איז 

עפעס פון וואס צו שעפן התפעלות. 

אוודאי אזוי, די סכום נדבות וואס מענטשן האבן זיך געלאזט 
אויף  אידן  אנדערע  פאר  צושטעלן  קענען  צו  אלס  קאסטן 
די  וועלכן  מיט  געפיל  דאס  און  אומבאשרייבליך,  איז  יו״ט 
מי  באגרייפן.  צום  נישט  פשוט  איז  באגלייט  ווערן  נדבות 

כעמך ישראל ותו לא.

עס  מען  האט  וויאזוי  גערעדט  למעשה 
נישט  דאך  האט  געלט  טיילן  צו  אוועקגעשטעלט, 
רובם  ווען  יו"ט,  א  פאר  בפרט  און  שיעור,  קיין 
צוריק  דאלער.  איבריגע  אפאר  נוצן  קענען  ככולם 
צו די צייטן ווען די קאסע איז נאכנישט געווען אזוי 
געדארפט  זיכער  דאך  מען  האט  היינט,  ווי  גרויס 
אויסשטעלן א געוויסע מהלך וויאזוי עס זאל צוגיין, 
ווער עס זאל קענען געניסן דערפון. וועמען האט מען 

בעיקר געצילט צו ארויסהעלפן?

קיין  פאר  געעפנט  נישט  דאס  האבן  מיר  משה:  יואל  ר׳ 
איבריגע  געבן  צו  ציל  מיטן  געווען  נישט  ס'איז  לוקסוס, 
טאשן-געלט פאר אידן, מיר האבן עס געעפנט פשוט אלס אן 
עמערדזשענסי קאסע, צו העלפן אידן וואס זענען ממש אין 
נויט. אין דעם איז אריינגערעכנט אזעלכע פון פארשידענע 
געבענטשטע  קינדער-  מיט  אידן  זיין  עס  זאל  ווינקלען, 
צו  דעקונג,  געהעריגע  קיין  נישט  האבן  וואס  משפחות, 
אזעלכע וואס גייען אריבער שוועריקייטן ווי האבן א קראנקן 
אין שטוב פאר קיינעם געוואונטשן, צו איינזאמע מענטשן, 
ווערן ארויסגעברענגט אז  ווי אלמנות און גרושות. עס מוז 
גיין  געקענט  נישט  ממש  מיר  האבן  יארן  ערשטע  די  אין 
אביסל ברייטער, מיר האבן זיך געמוזט האלטן זייער שטארק 
צו אונזערע פארשריפטן, און נישט געקענט געבן פאר אלע 
אידן וואס האבן זיך גענויטיגט, אין א בחינה פון 'אין הקומץ 

משביע את הארי'.

אבער מיט די יארן האבן מיר יא געזוכט צו אויסברייטערן 
און האבן מער מעגליכקייטן צו געבן פאר סיי וועמען דער 
נאר  צו  האלטן  דארפן  נישט  זיך  און  געדרוקט,  איז  מצב 

אויסטערלישע פעלער. דאס יא, אז מיר האבן נישט געזוכט 
דוקא צו געבן פאר כולל-יונגעלייט, צו פאר מלמדים וואס 
ארבעטן פאר די קהילה, נאר עס דייקא געוואלט לאזן פאר 
א 'קהילה קאסע', וואס זאל ארויסהעלפן סיי וועמען אין די 

קהילה.

די  נאך חברי הנהלה פאר  אויפגענומען  געווארן  זענען  עס 
ערנסטע  פון  קבוצה  גרעסערע  א  האבן  קענען  צו  קופה 
צו  כח  און  צייט  אוועקצוגעבן  גרייט  זענען  וועלכע  בעה"ב 
וואס  אידן  די חשוב'ע  ה"ה  סכומים,  גרעסערע  אויפטרייבן 
געבן זיך אוועק פאר יענעם, מו"ה אלטר ישראל חיים קרויס 
נחמן  אברהם  מו"ה  הי"ו  הערמאן  יושע  חיים  מו"ה  הי"ו, 
מייזעלס הי"ו, און מו"ה יקותיאל מאיר גראס הי"ו. שפעטער 
פישל פריינד הי"ו,  האט מען צוגעלייגט גבאי הקופה מו"ה 
הי"ו,  כהנא  לייב  יוסף  מו"ה  הי"ו,  לעפקאוויטש  יואל  מו"ה 
זענען  וועלכע  אינגעלייט  חשוב'ע  שם,  אנשי  אנשים  כולם 

פשוט גרייט צו העלפן אידישע קינדער בעת צר.

קענט  ציבור.  פארן  קופה  א  איז  עס  אז  דאס  הייסט 
דער  וואס  אפקלאנגען  די  פון  מיטטיילן  אונז  איר 

ציבור זאגט דערויף?

צוריק  מען  הערט  פארשטענדליך  ווי  יא,  משה:  יואל  ר׳ 
זיין  נישט  וועלן  טייל  גרויסער  א  וואס  טראץ  געוואלד,  א 
באקוועם צו קומען אויסדריקן זייער הכרת הטוב, און עס איז 
נישט מער ווי פארשטענדליך, אבער אפילו פון די פיעדבעק 
וואס מיר הערן יא צוריק הערט מען געוואלדיגע גריסן, מיר 
שיקן ארויס סך הכל אביסל געלט, אבער ביי די פאמיליעס 
דערלייכט עס פון פרייד, זעענדיג אביסל גרינס מיט וואס צו 
קענען גיין דעקן דעם יו"ט - א צייט ווען שמחה איז איינע 

פון די מצוות היום.

פרעגסט וועגן ספעציפישע פיעדבעק איז שווער צו אנכאפן, 
זיי האבן  אז  פון מענטשן  כ'הער  אזויפיל צוריק,  מיר הערן 
ארויסשלעפן  צו  טאש  ליידיגע  וועלכע  פון  געוויסט  נישט 
דער  ווען  ביז  מצות,  קויפן  גיין  צו  וואס  מיט  געלט  טייער 
טשעקל איז אנגעקומען, און האט געהאלפן לעזן די שווערע 
'כסף מנלן'. אידן טאנצן אויף פאר שמחה, און  פראגע פון 
געדאנק  עצם  דאס  באדאנקען.  ענדיגן  נישט  זיך  קענען 
אין  שוועריקייט  זייער  מ'נעמט  און  זיי,  פון  מ'טראכט  אז 

באטראכט איז שוין א ישועה פאר זיך.

איד  א  האט  פסח  פאר  יאר  לעצטע  ווי  זיך  דערמאן  איך 
וואכן  דריי  "מיט  געזאגט:  און  טעלעפאן,  די  אויפגעהויבן 
קיין  נישט  כ'האב  דזשאב,  מיין  פארלוירן  איך  האב  צוריק 
אהנונג וואס איך גיי טון נאך יו"ט, פון וואנעט איך גיי שטעלן 
ברויט אויפן טיש, אבער ווען עס איז געקומען צו פסח איז 
געברויכן  אזויפיל  דא  ס'איז  געווארן שווערער,  דילעמע  די 
וואס איז א פשוט'ע 'מוז', און מ'קען נישט אנדעם. שוין דריי 
ניקל אין טאש,  קיין  נישט אריינגעקומען  וואס ס'איז  וואכן 
דאס געלט פון 'קופת הקהילה' איז געווען די ערשטע ביסל 
געלט וואס האט זיך באוויזן, און איך האב געקענט אנהייבן 

קלערן פון מאכן יו"ט".

פילצאליגע  נאך  וכהנה  כהנה  פארהאנען  זענען  אזוי  און 
מעשיות וואס אידן האבן דערציילט, רוב רעדן טאקע נישט, 
די  אין  טרערן  מיט  עס  זאגן  יא  פארציילן  וואס  די  אבער 

זין  יום טוב אין פולן  זיי דעם  אויגן. דאס געלט ראטעוועט 
פון ווארט.

איין  נאר  טאקע  איז  דערציילט  יעצט  האב  איך  וואס  דאס 
אסאך  פון  איז  רעדע  די  אסאך,  אבער  ס'זאגט  ביישפיל, 
אידן וואס זענען געווען שיינע בעלי יכולת, און איין שווערן 
ארעמקייט  און  דריי,  א  געגעבן  רעדל  דאס  זיך  האט  טאג 
מענטש  דעם  ארום  נעמט  וואס  מציאות  די  געווארן  איז 
ארויס  וועג  א  זען  אן  אויפדערנאכט,  ביז  אינדערפרי  פון 
דערפון. הודו לשם אז מיר האבן אין די קהילה אזא חשוב'ע 
אזא  מיט  אידן  די  העלפן  צו  דא  איז  וואס  אונטערנעמונג, 

שוועריקייט.

תקופה   קאוויד  די  אין  ווייל  אינטערעסאנט,  ס'איז 
דפסחא  'קמחא  גרויסע  די  באקומען  דאך  מען  האט 
וויאזוי  הויז.  ווייסן  פונעם  דירעקט  טשעקלעך' 
מ'האט  ווען  קלעם  שווערן  אזא  אין  זיין  אידן  זאלן 
אינעם  סומעס  אומגעהויערע  אריינבאקומען 
מען  האט  פארוואס  פרעגן,  צו  כ׳מיין  קאנטע  באנק 

צאמגעשטעלט דעמאלטס אזויפיל געלט? 

פאר   פארגאנגענע  די  אז  ריכטיג  ס'איז  משה:  יואל  ר׳ 
אידן,  אסאך  ביי  מצב  פארבעסערטע  א  געזען  מען  האט 
יארן,  אסאך  אונז  ביי  גענומען  האבן  וואס  אזעלכע  געווען 
נישט  זיי  מ'זאל  בעטן  גערופן  זיי  האבן  יאר  לעצטע  אבער 
שיקן, צוליב וואס זיי זענען מסודר געווארן מיט די גרויסע 

טשעקלעך.

אויך  זיך  זעט  בילד,  גרעסערע  א  פון  מ'קוקט  ווען  אבער 
אנדערע טיילן, ס'זענען ליידער דא מערערע מיטל-יעריגע 
אידן, וואס האבן שוין נישט אזוי קיין קינדער אין שטוב, און 
עפאכע',  'קאוויד  די  אין  פרנסות  זייערע  פארלוירן  האבן 
קיין  זעענדיג  נישט  קלעם,  אין  יאר  אגאנץ  זענען  אידן  די 
געהעריגע וועג וויאזוי צו טרעפן א פאסיגער פאסטן פון וואו 
צו שעפן חיונה, אבער ווען עס קומט פסח און סוכות דארף 
מען דאך אויפנעמען אלע קינדער און אייניקלעך, וואס דאס 

קאסט אפ א געוואלד מיט געלט.

די  געטוישט  אביסל  האט  קאוויד  אז  זאגן  טאקע  מ'קען 
מציאות אין די קופת הקהילה, אסאך קינדער-געבענטשטע 
די  פון  פארדינער  שענערע  געווארן  גאר  זענען  שטיבער 
ווילאנג עס האלט  סטימיולעס און קינדער געלטער, עכ"פ 
וואס האבן  דא אסאך  זענען  צייט  זעלבע  די  אין  אן, אבער 
נישט  מער  זיך  קענען  און  פרנסה,  זייער  פארלוירן  ליידער 
וואס  די רעדע איז אפילו פון אידן  געהעריג אוועקשטעלן. 
מיר  ווען  יארן  ערשטע  די  אין  בייגעשטייערט  שיין  האבן 
האבן געעפנט, אבער אצינד זענען זיי אויף די אנדערע זייט.

פאנדן,  קאוויד  די  פון  רוב  נישטא  שוין  דאך  איז  יאר,  היי 
די  אין  טויש  ערנסטער  אן  טאקע  זיך  דערקענט  עס  און 
צאל נדבנים און אין די צאל נצרכים. אין דער צייט וואס די 
ליסטע פון נצרכים איז ליידער היפש געשטיגן, האט זיך די 
ליסטע פון נדבנים אביסל פארמינערט, און מיר דארפן דאך 
אויך טיילן מער געלט צוליב די בודזשעווענדע אינפלאציע, 
אזוי אז מיר מוזן אנקומען היי יאר צו די הילף פון יעדן יחיד.

כ׳וועל פרובירן מער מסביר זיין. אויב האבן מיר זיך געקענט 



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר

68

דעקן אמאל פון נדבות פון די גרויסע נדיבים בעם, דארפן 
מיר היי יאר פיל וויכטיגער דאס געלט פון יעדן יחיד וואס 
קען זיך ערלויבן דא אין שטאט. די ערשטע יאר איז אונזער 
יאר  היי  און  אלפים,  פערציג  ביי  געשטאנען  בודזשעט 
טויזענט  פופציג  און  הונדערט  דריי  מיר שאפן כאטש  מוזן 
דאלאר. דאס איז אן אסטראנאמישער סכום, כ׳ווייס. אבער 

קרית יואל קען עס באווייזן.

קודם  יום  שלושים  די  אין  טאקע  נאך  שטייען  מיר 
לחג, אבער נאכפאר מ'גייט זיך געבן א קליינער רוק 
גייט מען שוין שטיין טיף אין די הכנות פון צוגרייטן 
קענען  צו  ארבעט  די  אן  זיך  הייבט  ווען  חלוקה.  די 

אהערשטעלן די חלוקה?

אויב  אן...  נישט  קיינמאל  זיך  הייבט  עס  משה:  יואל  ר׳ 
אנהייבן  נישט  עס  זיך  קען  נישט  קיינמאל  עס  זיך  ענדיגט 
מיט  פארנומען  מיר  זענען  יאר  אינמיטן  אפילו  נאכאמאל, 
פארנומען  זיין  מיר  וועלן  בכלל  אבער  אקטיוויטעטן,  חסד 
האבן  וואס  נדיבים  פון  געלטער  אפנעמען  צו  יאר  אגאנץ 
צוגעזאגט, און געהייסן צוריקקומען אין א שפעטערע צייט.

ערנסט גערעדט הייבט זיך אן די העפטיגע ארבעט אדר צייט, 
ווען מ'גייט ארויס שאפן די געלטער, מיר ווילן נישט שיקן די 
געלט ערב פסח 15 מינוט פארן זמן, נאר עטליכע וואכן פאר 
דערמיט.  איינקויפן  גיין  צו  די מעגליכקייט  מיר  געבן  פסח 
טעכנישע  די  מיט  אן  שוין  מען  הייבט  פורים  נאך  גלייך 
ארבעט פון ארויסשיקן די הונדערטער טשעקלעך. געוואנדן 

לויט וויפיל געלט עס איז אריינגעקומען.

איר  זענט  יאר  אינמיטן  אויך  אז  פארשטייען  מיר 
אונז  פארציילט  אקטיוויטעטן,  אין  פארמישט 

דערוועגן?

ר׳ יואל משה: זייענדיג א גבאי צדקה וועלן מענטשן כסדר 
יענקל  פאר  איבערגעבן  עס  צו  געלט,  געבן  און  צוקומען 
און משה, איך וואלט נישט געזאט אז מיר האבן אפיציעלע 
זיין  צו  כסדר  אויס  קומט  עס  נאר  יאר,  אינמיטן  חלוקות 

פארמישט און צדקה וחסד.

הקהילה?  קופת  דעם  אויף  עולם  דער  נעמט  וויאזוי 
קומען שוין אריין הערליכע סכומים?

ר׳ יואל משה: מ'קען זיך נישט אפרעדן, אזויפיל אידן געבן 
ריזיגע סומעס געלט, און לאו דוקא די גרעסטע פארדינער, 
מ'דארף  אז  יעדער  פארשטייט  יו"ט  א  קומט  עס  ווען 
זאל  דען  וועמען  מיטגלידער,  קהילה  אייגענע  די  באזארגן 
מען אינזין האבן פארדעם. עס זענען דא אידן בעלי יכולת, 
וואס לייגן אראפ צענדליגע טויזנטער. איך דערמאן זיך ווי 
פארגאנגענע יאר זענען מיר ארויף צו אן אדרעס, וואס גיבט 
אונז געווענליך 5 אלפים, אבער אין אן איבערראשנדע מינוט 
האט ער אונז געשאנקען 12 אלפים, זאגנדיג מיט א צינישע 

שמייכל: "פארוואס זאלן די ארעמע דארפן מאכן אן ארעמע 
יו"ט, זאל ער זיך קענען גיין איינהאנדלען א שיינער נייער 

לייכטער".

צווישן  פון  זיך אליינס, און מערסטנס  פון  די צוועק רעדט 
מ'דארף  וואס  אין  קופה  א  ס'איז  אז  פארשטיין  וועלן  אונז 
אריינווארפן א הערליכע סכום געלט, מ'רעדט נישט דא פון 
וואס מ'פטר'ט אפ מיט א ח"י דאלער למצוות.  קיין צוועק 

אידן ביישטייערן שיינע מאות און אלפים.

נאכנישט  און  השלם,  תיקון  קיין  נאכנישט  עס  איז  אודאי 
אלע האבן דערהערט די וויכטיגקייט פון די קופה, דעריבער 
קומען מיר טאקע ארויס אין די יעצטיגע טעג, צו ברענגען 
בני  די  פאר  פארשטיין  צו  געבן  און  אויפוואכונג,  מער 
הקהילה איבער די אויסטערלישע וויכטיגקייט צו זיין פון די 
שטיצער, אז אזא אונטערנעמונג זאל קענען אנגיין ווייטער 

ווילאנג עס וועט זיך אויספעלן.

זאגט  'מי עס  דער  זיך 
ך  מ ע ישראל' כ

ט  י - מ ק א ב

הערנדיג  לאזן ציינער,  אידן  ווי 
דעם  פאר  קאסטן  קינדער. זיך  אויבערשטנ'ס 

קלייניגקייט.  איין  נאך  צו פארשטיין  נאר  ס'בלייבט 
פארוואס האט מען אנגעהויבן קאמפיינען פריער היי 

יאר?

מ'וואלט  וואס  מיט  פראגע  גוטע  א  זייער  משה:  יואל  ר׳ 
געדארפט אנהייבן. לאמיר ענטפערן אין קורצן, מיר האבן 
און  קאמפיין,  עמערדזשענסי  קיין  מאכן  צו  געזוכט  נישט 
ס'איז  וואס  עפעס  נישט  ס'איז  בליץ-קאמפיין,  קיין  נישט 
אונטערגעקומען, ווי ווען איינעמ'ס הויז איז רח"ל ארויף אין 
זיין  גייט  וואס  מציאות  א  פון  דא  מ'רעדט  אא"וו.  פלאמען 

ממש אט אט , פסח גייט אנקומען, דעריבער ווילן מיר פשוט 
געבן פארן ציבור די מעגליכקייט צו פארשטיין בעסער די 
כדי  זענען,  צילן  אונזערע  וואס  און  קופה,  די  פון  מציאות 
יעדער איינער זאל זיך אליינס מאכן די חשבון, און זען וויפיל 

ער וויל צוגרייטן פאר אזא וואוילטעטיגע צוועק.

צום שלוס לאמיר נוצן די שמועס זיך צו אויסשמועסן 
ליינען  וועלן  וואס  אידן  חשוב'ע  די  מיט  אינאיינעם 
די  ליינט  און  איד  א  זיך  זיצט  עס  ווען  שורות.  די 
דאזיגע שורות, אבער ער פארשטייט נאכנישט גענוי 
צוועק,  אזא  פאר  געלט  געבן  דארף  ער  פארוואס 
נעם די מייק און געב מער ערקלערונג אז אלע זאלן 

פארשטיין.

פאר  צוועק  א  פון  מ'רעדט  אידן,  משה:  יואל  ר׳ 
א  פון  נישט  מ'רעדט  שטאט ,  אין  דא  באקאנטע  אונזערע 
און  פליגלען  פילע  מיט  ארגאניזאציע  מאיעסטעטישע 
אפטיילונגען, מיט איינגאבע וואס קומט אריין אין גרויסן פון 

איבעראל.

וואס  שטאט ,  אין  אונז  ביי  אידן  פון  תמצית  דא  מ'רעדט 
זענען נישט גוט אוועקגעשטעלט פינאנציעל. ס'איז אונזער 
אחריות און אונזער פליכט צו זיכער מאכן אז אלע אידן גייען 
זיך  וועט  וואס  הפסח,  ימי  קומענדיגע  די  אויף  מסודר  זיין 

נענטער ווי ווייטער באווייזן ביים טיר.

אידן  פון פילצאליגע  רופן  אזויפיל  איגנארירן  נישט  לאמיר 
וואס קוקן ארויס אויף אונזערע טשעקלעך, און טאנצן פאר 
פרייד ווען זיי זעען דאס געלט אריינפאלן ביי זיי אין שטוב, 
שטיבער.  אידישע  אין  ושמחה  אורה  אריין  ברענגט  עס 
לאמיר אלע אינאיינעם עפענען די קעשענעס, און שענקען 
ריזיגע סכומים פאר אזא הייליגע צוועק, וואס איז דא מיט 
די קהילה,  אין  אונז  ביי  אידן  'צו העלפן  מיסיע,  איין  בלויז 

עניי עירך קודמין.

עס ווערט דאך געפסק׳נט אין שו״ע אז מען מוז פארזארגן 
פארטיילן  קענען  זאל  שטאט  פון  קופה  צענטראלע  די  אז 
לנו  ומי  איינוואוינער.  שטאטישע  די  פאר  דפסחא  קמחא 
קענען  משפחות  הונדערטע  וואס  הקהילה,  מקופת  גדול 
עדות זאגן אז עס ראטעוועט זיי דעם יום טוב אין פולן זין 

פון ווארט, ווי שוין אויבנדערמאנט.

שווערליך  זיך  גלייבט  דיבורים  אזעלכע  הערן  נאכן 
אזא  פון  רוף  די  איגנארירן  וועט  איינער  אז 
הערליכע  געבן  וועלן  אלע  און  צוועק,  הייליגע 
אין  איד  יעדער  אז  פארזיכערן  צו  ביישטייערונגען, 
מיט  פול  יו"ט  לעכטיגער  א  האבן  וועט  קהילה  די 

שמחת יו"ט.

איר שטיצט מעגליך אייער חבר/שכן/קרוב/ידיד!
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We're
rolling��
into
pesach

NO CHOMETZ IN STORE!!
All our Chometz is conveniently 
displayed in our Chometz tent.

845.492.8777  |  ORDERS@PEPPERMINTSUPERMARKET.COM  |  WWW.PEPPERMINTSUPERMARKET.COM  |  33 DINEV RD.

B R E A K FA S T.
L U N C H .
S U P P E R .
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ם שליט"א
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באקט מצות 
אינדערהיים!
. . . ה אפי עד אחר  רה  שמו

רעוואלוציע!

דער עלעקטרישער מצה-אויוון:
- זייער SAFE ווערט נישט הייס אינדרויסן

- גאר הייס איבער 1300 גראד
- באקט פון אלע זייטן וואס פארגרינגערט שטארק

- שטיינערנע פלאר וואס באקט גאר שנעל
- אויסגעהאלטן לויט אלע חומרות והידורים

Exclusively available at:

718.814.4820
Sales@woappliances.com

Available in a few finishes

$1,800 דיסקאונט 
ווען איר באשטעלט 
ביז ר"ח ניסן



Fr
id

ay
 M

ar
ch

 1
7,

 '2
3

71

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

Now offering:

FREE 
DOOR 
PICKUP & 
DELIVERY*
Schedule your  
free pickup!*
*With min. $100 order

Take a break from the daily 
hustle with a pleasant air-
out at our grocery & café.
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אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 

אוהבי 
ד' שנאו 

רע
וועלכע  די  ליב  נישט  האבן  מענטשן 
מאכן א טראסק - אבער דער באשעפער 
האט דיר יא ליב. איך זאג "ליב" - ער האט 
אמת'ע  די  קנאים,  די  ליב  שטארק  גאר 
ליב  שטארק  גאר  האבן  וועלכע  קנאים 

דעם באשעפער.

וועלט  גאנצע  די  וויסן,  דארפן  מיר 
שטייט אין זכות פון א קליינע גרופע פרומע 
פארשעמט  ווערן  זיי  ירושלים,  אין  אידן 
גארנישט  באקומען  זיי  אלעמען.  דורך 
ווערן ארעסטירט  זיי  זייער ארבעט;  פאר 
פאר'ן פראטעסטירן קעגן חילול שבת, זיי 
פאר'ן  פאליציי  די  דורך  צעשלאגן  ווערן 
אראפרייסן אוממאראלישע טאוולען. סיי 
וואס זיי טוען פאר'ן כבוד פון באשעפער, 
דער  אויף  דערפון  נישט  זיי  פארדינען 
וועלט, אזוי זעט עס אויס. און דאך לאזן 
אויך  באקומען  זיי  און  נאך.  נישט  זיי 
צייטונגען,  אידישע  די  כבוד.  קיין  נישט 
די רעליגיעזע פרעסע רעדן קעגן זיי. די 
פרומע אידן רעדן קעגן זיי. אפילו רבי'ס 
זיי  געדענקען  מיטאמאל  זיי.  קעגן  רעדן 
אלע פון אויפשטיין און זיך ארויסשטעלן! 
אמת'ע  די  זענען  מענטשן  דאזיגע  די 
העלדן פון אונזער פאלק, פאפולער אדער 
נישט, זיי שטעלן זיך ארויס ווייל דאס איז 

זייער אחריות.

)תורת אביגדור(

אפדעיטס ביים גרויסן ביהמ"ד
צו  פיבערהאפטיגע ארבעט  די  אנגעהויבן  וואכן  צוויי  די לעצטע  אין  מיט, האט מען  ציבור האלט  דער  ווי 
פארענדיגן די אינעווייניג פונעם נייעם פליגל, וואס רוקט זיך פאראויס מיט א פלינקע שנעלקייט, און מ׳האט בעז״ה 
באוויזן אין בלויז געציילטע טעג צוגעשטעלט צו קענען נוצן צייטווייליג די צוויי שטאקן, אין די נייע אריינגענג צום 
בנין, צום גרויסן שבת של שמחה הכנסת ספר תורה בראשות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א לשמחת לב אנשי שלומינו!

אין די טעג גייט די בוי ארבעט אריין בעז״ה אין די קומענדיגע פאזע איינצורישן ביידע שטאקן - חדרי התפלה 
און היכל - אינעם נייעם פליגל צו זיין פולקאם גרייט צום באנוץ אויף די קומענדיגע בין הזמנים חודש ניסן תשפ"ג 

הבעל"ט צו קענען עטוואס אקאמאדירן דעם ציבור, און לתורה ולתפלה מיט הרחבת הדעת.

דער נייער פליגל וועט זיין פארמאכט ביז ראש חודש ניסן הבעל״ט! און מיר בעטן דעם ציבור זאל זיך האלטן 
צו די אנווייזונגען און נישט שטערן, כדי די ארבעט זאל קענען מארשירן פאראויס אומגעשטערט.

ווי נאר די צוויי שטאקן וועלן זיין פארענדיגט וועט מען בעז"ה קאנצטערירן די בוי ארבעט אויף די איבריגע 
שטאקן, די מקוה שטאק און די העכערע שטאקן, לויטן פלאן וועט מען בעז״ה עפענען די נייע מקוה מפוארה 

לקראת יו״ט שבועות הבעל״ט. ויה״ר שחפץ ה׳ בידינו יצליח להרמת קרן קהלתינו הקדושה.

)קהל'ס בלעטל - קאנסטראקשען אפדעיט ביים גרויסן ביהמ"ד(
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וויי געשריי צום מגן חינוך הטהור
פון  ליכט  אין  פון מנהלי מוסדות עטה"ק  וויי געשריי 
און  מלמדים  פאר  העכערונג  דראסטישע  ערווארטעטע 

טיטשערס אינערהאלב די פארטייאישע מוסדות.

בית  שטאט  פון  החרדית  היהדות  מוסדות  מנהלי 
שמש ווענדן זיך מיט א מכתב זעקה צו כ"ק מרן אדמו"ר 

מסאטמאר שליט"א איבער דעם ענין.

ווען עס ווערט באריכטעט איבער דער גרויסארטיגער 
חלוקת שקל הטהור, איז ווערד צו באטאנען און אנצייכענען 
הטהור  חינוך  מוסדות  מנהלי  די  פון  געשריי  וויי  דער 

בארה"ק, וועלכע איז אויך באטאנט געווארן ביים 
ערנסטער  אן  איבער  החלוקה,  מעמד  יעצטיגן 
מאנגל וואס איז געשאפן געווארן אין כלי קודש, 
ספעציעל ביי די בתי חינוך לבנות, נאכדעם וואס 
עס איז ערווארטעט א דראסטישע העכערונג אין 
מוסדות  פארטייאישע  די  אינערהאלב  געהאלט 

וועלכע זענען נהנה משולחן איזבל.

ווי די מנהלים זאגן, איז דער פאקט אז אין די 
לעצטע חדשים זינט עס איז ליידער געגרינדעט 
געווארן דער נייער רעגירונג צוזאמען מיט די א.ג. 
רעליגיעזע פארטייען, געווארן א שטארקע מאנגל 
אין כלי קודש פאר ערליכע מוסדות, וויבאלד די 
דאס  און  בעסער,  צאלן  מוסדות  פארטייאישע 
זעט זיך בעיקר אן ביי די בתי חינוך לבנות, וואו 

פרויען וועלכע לערנען מיט די מיידלעך לימודי חול וועלן 
ענדערשט אויסוועלן א דזשאב אין א פארטייאישע בית 

חינוך לבנות וואו דער געהאלט איז היבש העכער.

מיט  זיך  פארמעסטן  וועלכע  המוסדות  מנהלי  די 
דעם שווערן פראבלעם זענען געצווינגען צו העכערן די 
געהאלט אין צוגאב צו א העכערונג וואס איז שוין געווען 
דורכאויס דעם לעצטן יאר אין די מערהייט מוסדות חינוך 
די מנהלים,  אויף  זייער שווער  און דאס פאלט  הטהור, 

וועלכע דארפן חודש'ליך שאפן פרישע ריזיגע סומעס.

אין א בריוו וואס די מנהלי מוסדות היהדות החרדית 
אין שטאט בית שמש האבן אין די לעצטע חדשים געשיקט 
צו כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א באדאנקען זיי 
זיך ערשט פאר די שטייגערליכע חלוקות שקל הטהור, 
דערנאך לייגן זיי פָאר דער מצב אז אין די לעצטע יאר האט 
מען געמוזט העכערן די געהאלט פון די כלי קודש צוליב 
דער יוקר המאמיר, און אצינד ווען עס איז אנטשטאנען א 
מאנגל אין כלי קודש וועלכע נויטיגן זיך אין א גרעסערן 
געהאלט וואס די פארטייאישע מוסדות קענען צושטעלן 
וועט מען ווארשיינליך ווידעראמאל מוזן העכערן 

די געהאלטן.

די מנהלי המוסדות בעטן אין בריוו, אז עס 
פעלט זיך אפשר אויס צו מוסיף זיין על הראשונים, 
מיט די חלוקות קרן הצלה און שקל הטהור, און 
זען וואס מעגליך אז זיי זאלן נישט אונטערברעכן 

פון דעם שווערן יאך.

אויפ'ן בריוו האבן געחתמ'עט די מנהלים פון 
די מוסדות אור המאיר, באר משה מנחם, בית 
אביגדור,  חיי  דושינסקיא,  ברסלב,  חיים,  יוסף 
אברהם  תולדות  יהושע,  עטרת  ירושלים,  טוב 

יצחק, תולדות אהרן.

)דער איד(

רואיגע פורים אויף די גאסן
גלייכצייטיג הָאט דער ציבור שטַארק בַאגריסט במשך 
דעם טָאג, דעם לויפענדן טרַאפיק ווָאס איז געפלָאסן מיט 
א געווַאלדיגן רואיגקייט, ַאדַאנק די געניטע ַארבעט פון 
די ּפובליק-סעיפטי ָאּפטיילונג פון דער ווילידזש, וועלכע 
ערשטקלאסיגע  אן  ַאהערצושטעלן  געווען  מצליח  הָאבן 
ביי  טרַאפיק-פלייץ  דעם  קָאנטרָאלירן  ביים  ַארבעט 
ווָאס  שטָאט  די  אין  ּפונקטן  סטרַאטעגישע  פַארשידענע 
הָאט שטַארק צוגעהָאלפן ַאז עס זָאלן זיך נישט מַאכן קיין 

גרידלַאקס און ָאנגעלייגטע טרַאפיק.

ַאסַאך הָאט דערצו צוגעבן די פַארשטענדליכע בקשה 
ווָאס איז ערשינען נָאך פַאר ּפורים פון די ּפובליק סעפטי 
ווי  ּפרובירן  זָאל  מען  ַאז  חברים,  חברת  מיט  צוזַאמען 
ווייט מעגליך, צו טרָאגן משלוח מנות פאר די מלמדים, 
לערערינס און פאר די ווָאס ווייט אין די טעג פון ּפורים, 

נָאנטע  פאר  נָאר  טרָאגן  צו  ּפורים  אויף  איבערלָאזן  און 
און בַאקַאנטע, ַאזוי מקיים צו זיין דעם חיוב וויפיל מען 
ברויך, דערמיט זיך ַאליינס ַארויסצוהעלפן, צו הָאבן מער 

צייט פאר זיך ַאליינס, און גלייכצייטיג אפצוליידיגן דעם 
ָאנגעלייגטן טרַאפיק מיט ווָאס מער מעגליך.

ווען  געווען,  רושם  עושה  שטַארק  הָאט  בקשה  די 
פילצָאליגע משּפחות הָאבן מיטגעהַאלטן ווי שוין פרייטָאג 
מיטָאג און דָאס זעלבע מוצאי שבת און זונטָאג איבער'ן 
טָאג הָאט מען בַאקומען פילצָאליגע משלוח מנות'ער פון 
בני משּפחה און גוטע פריינד מיט וועמען מען וואוינט אין 
די זעלבע שטאט, ָאבער פָארט זייער ווייט אויף צו קענען 
הונדערטער  הָאבן  זעלבע  דָאס  ּפורים.  אום  ָאנקומען 
קינדער שוין ָאּפגעטרָאגן דעם משלוח מנות פאר זייערע 
רביים און לערערינס נָאך אין די טעג פאר ּפורים, ווָאס 
הָאט שטַארק אויסגעמַאכט ַאז דער טרַאפיק איז געווען 

היבש לייכטער איבער ַאלע גַאסן פון די שטָאט.

)קרית יואל זשורנאל(
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ווער האט אים 
אויסגעלערנט???

איך האב יעצט מיטגעהאלטן א פרישע האר-אויפשטעלנדע מעשה.

עלטערע  די  אין  מער  גראדע  שטוב,  ערליכע  חשובע  א  פון  אינגל  איין 
כיתות, איז געווען אינדערהיים בשעת די ערל'טע וואס רייניגט אין שטוב איז 

דארטן געווען. ס'האט זיך געמאכט א מינוט ווען ער האט געקענט האבן 
צוטריט צו איר כלי ווען קיינער זאל נישט זען. מיר ווייסן די מעשה פון 

דאס קינד אליינס, ווייל ער איז נאכדעם געקומען דערציילן איבער וואס 
ער איז נכשל געווארן, און האט זיך אויסגעוויינט אז דאס לאזט אים נישט במנוחה.

ער האט דערציילט אז ער האט אריינגעלייגט צו קוקן געוויסע זאכן, רח"ל פון די ארגסטע שבארגסטע, און 
דאס וואס ער האט זיך צאמגעזען אין בלויז געציילטע מינוטן לאזט אים נישט דאווענען און לערנען.

איך האב אים געפרעגט פון וואו ער האט גענומען אזא זאך צו קענען נאכקוקן אויף א פאון, און פון וואו 
ער נעמט די ווערטער וואס ער האט אריינגעלייגט. האט ער מיך געזאגט נישט מער און ווייניגער, אז זיין חבר 

– וואס קומט פון א סמארטפאון שטוב – האט אים דאס אויסגעלערנט! איר פארשטייט וואס דא גייט פאר?

)אונזער פחד - שמועס מיט מנהלי המוסד(

פארו עלי
אז מען וועט זיך אבער ארומקוקן ביי די חתונות 
וועט מען זען, אז בשעת'ן טאנצן האבן רוב יונגעלייט 

אויסגעטון   - בכלל  והחתן   -
שטריימל.  דעם 

ס  א ו ו

דאס איז א זאך וואס פלעגט נישט זיין אמאל. אין 
די פריערדיגע יארן פלעגט אן ערנסטער יונגערמאן, 
ובפרט דער חתן און די מחותנים האבן א גאנצן צייט 
אנגעטון דעם שטריימל. עס איז ידוע וואס הרה"ק 
זאגן  פלעגט  זי"ע  מפשעווארסק  איציקל  רבי 
פאר א חתן אז ער זאל נישט אויסטון זיין קרוין 

פון קאפ די גאנצע חתונה.

די  ס'קומט  ווען  בכלל  אויך  אזוי  און 
די  ווי  זעהן  מען  קען  שבתים  זומער 
אנעם  גאס  אויפן  גייען  יונגעלייטלעך 
שטריימל אויפן קאפ. דאס אלעס זענען 
וועלכע  סוחרים  שטריימל  די  שולדיג 
ווי  שטריימל  דעם  מאכן  צו  פרובירן 
געלט.  מער  מאכן  קענען  צו  העכער 
און דאס שוויצט מורא'דיג שטארק, און 
ס'איז זייער שווער צו האלטן אויפן קאפ, 

ובפרט טאנצן דערמיט.

)יעזורו - חזק(

מען פרעגט 
נישט קיין 

קשיות...
לעב  איך  וויַאזוי  זָאגן  דיר  לָאמיך  ַאצינד 
דָאס איבער. איך פרעג נישט קיין קשיות, איך 
טרָאסט השי"ת און ער איז דער ַאלמעכטיגער, 

ער מַאכט נישט קיין טעותים.

ס'איז אייגנטליך די זעלבע סיבה פַארווָאס 
אויב  קשיא  קיין  געפרעגט  נישט  ווָאלט  איך 
דָאלער  ביליָאן  צוויי  ַא  געווינען  ווָאלט  איך 
פַארווָאס  געפרעגט  נישט  ווָאלט  איך  לאטא. 
איך? השי"ת דו ווייסט די סכנה פון הָאבן ַאזוי 
סַאך געלט פַארווָאס מיר? פַארווָאס נישט אן 
און  שטיל  געווען  ווָאלט  איך  ניין,  ַאנדערער? 
געזָאגט ָאקעי איך ַאקצעּפטיר דָאס! די זעלבע 
ווָאס  בַאשעפער  זעלבער  דער  ס'איז  דָא,  איז 
מַאכט געווינען די לַאטערי, ער וויל ַאז איך זָאל 
יעצט זיך געפינען אין תפיסה און דורכגיין די 
פיין, און ער וועט מיך ַארויסנעמען שנעל, ווען 

ער ווייסט ַאז די צייט איז ַאריבער.

ווען איך בין געשטַאנען ביי דער ווַאנט, אין 
נַאכט פון מיין קינד'ס חתונה, הָאב איך  דער 
די  אן  ווָאס הַאלט  איז דער  "ווער  געטרַאכט: 
ווַאנט און די דרָאטן? בלויז השי"ת! און ער איז 
דער איינציגער ווָאס איז פַארַאנטווָארטליך אויף 
דעם ווָאס איך געפין זיך דָא! ַאלזָא ווָאס איז די 

קשיא?".

)קרית יואל וואכנשריפט - הארץ רייסענדע 
שילדערונג פון רבי נחמי' צבי בן דינה 
וועבערמאן שליט"א איבער זיינע מיטמאכנישן 
בצרה ובשבי'(
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Kiryas Joel Listings
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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
אפיס אדמיניסטראטאר

845.837.0943

 דוד לייב קרויס
לייסענס# 10401317322

845.274.3765

L
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E
N
T

•	 4	beds
•	 2.5	baths
•	 2430	sqft
•	 0.35	Acres

7 Makan Road, Monroe NY 

$699K Winchester	Area

This colonial-style house offers luxury and comfort with four 
bedrooms, three bathrooms, a kitchen, a living room, a foyer, a 
master suite, a basement, a double attached garage, a porch, 
and parquet flooring. It is indeed the perfect dream home!

9 Pine Hill Road Blooming Grove NY

•	 4	beds
•	 2.5		baths
•	 Playroom
•	 0.30	acres
•	 2-minute	walk	to	Mintleaf	Koshermarket

$750K South	Blooming
Grove	Area

This single-family home in South Blooming Grove offers 
four bedrooms, two bathrooms, and 1,838 square feet of 
living space with a large backyard, conveniently located 
near shopping, restaurants, and schools.

•	 4	beds
•	 2.5	baths
•	 2430	sqft
•	 0.35	Acres

3 Radomsk Way #401

This 5-room apartment in Kiryas Joel features a large kitchen, dinette 
area, sunny dining room, 3 bedrooms, 2 full baths, a spacious porch, and 
custom closets, all in excellent condition. 

ACCEPTED OFFER•	 1348	sqft
•	 5	rooms

•	 3	beds
•	 1.5	baths
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תשובה:
ערשטנס: פון די גאנצע שאלה זעהט מען קלאר 

אז דער זמן חירותינו האט זיך יא אנגעקלעבט אין 

דיר פאריגע יאר, והראיה ס'פלאקערט אין דיר די 

תשוקה זיך אויפצוהייבן, דו מאכסט נישט שלום 

מיט'ן געדאנק צו לעבן א פשוט לעבן, דו האסט 

א דראנג זיך אויפצוהייבן, איז דאס דען נישט די 

בעסטע סימן אז ביי דיר האט דער זמן חירותינו 
דו  דען  וואס  נאר  פעולה,  שטארקע  א  געהאט 
און  תשוקות  דיינע  מחשיב  גענוג  נישט  ביסט 
דיינע גוטע פעולות וואס דו טוהסט א גאנץ יאר, 
ביסט אזוי שטארק משתוקק זיך צו הייבן אז דו 
כאפסט נישט וויפיל גוטע מחשבות און פעולות 

דו האסט געטוהן דעם פארגאנגענעם יאר.

נישט  זיך  האלטסט  דו  אז  שיין  זייער  ס'איז 
זיך  איד  א  ברויך  עפ"כ  אבער  דערמיט,  גרויס 
וואס  השי"ת  צו  דאנקבאר  און  גליקליך  שפירן 
זמן חירותינו, אז  האט אים אריין געשיינט דעם 
הכלכלה  ועל  על המחיה  טרוד  איז  וואס  איד  א 
דָאך פארפאסט ער נישט זיין שיעור, ער דאוונט 
און עוסק במצוות השם, אויך די פרנסה און די 
שטוב ווירטשאפט איז קודש לה' אויב ער טוהט 
דאס מיט א כונה לשם שמים און ער איז נישט 
ובטחון,  אמונה  מיט  רבוש"ע  פונ'ם  דעת  מסיח 
און ער זינגט זיך כסדר אונטער הריני עושה דבר 
זה לשם הקב"ה, אדרבה די עבודה מיט גשמיות 

טוהט אויף מורא'דיג גרויס און טיף.

עס איז אמת אז צדיקים זענען צוגעקומען צו 
גאר גרויסע מדריגות לויט דאס לויטערקייט פון 
זייער נשמה, אבער אין הימל האט מען זייער ליב 
עבודה פון א פשוט'ן מענטש, בפרט אין היינטיגן 

דער  וואס  דאס  ווי  מער  נישט  מ'דארף  דור, 
אריז"ל האט געזאגט בדורו אז א קליינע מעשה 
גרויסע  א  ווי  אזוי  חשוב  איז  דור  היינטיגן  אין 
דור  היינטיגן  אין  דורות,  פריערדיגע  און  מעשה 
איז זייער גרינג צו צוקומען צו גרויסע מדריגות 
זיך צוריק פון שלעכטע מחשבות  אויב מ'האלט 
און ראיות אסורות, איז דאס פונקט אזוי ווי אדער 
מ'האט  ווען  דורות  פריערדיגע  אין  ווי  נאכמער 
מכוין געווען ביים דאווענען אלע כונות האריז"ל, 
מ'דארף פשוט טוהן דאס וואס א פשוט'ער איד 
איז מחוייב צו טוהן איז מען שוין חשוב אין הימל, 
כל שכן ווען מ'לייגט נאך צו יעדעס מאל אביסל 
השי"ת  צו  דאנק  און  חביבות  דאס  צוליב  מער, 
שווערע  אזא  אין  געווען  מזכה  אונז  האט  וואס 
דור זיך צו האלטן מיט די אמונה און אויפציהען 

אידישע קינדער על ברכי התורה והיראה. 

ס'איז  ווי  אזוי  מיינט  חירותינו  זמן  צווייטנס: 
אידן  די  אויפגעהויבן  מ'האט  מצרים  אין  געווען 
אויף א קליינע וויילע צו גדלות )ובני ישראל יוצאין 
ביד רמה, און ס'איז געווען בחפזון, דילג את הקץ, ופסח 

זיי קענען  ווי  ווייזן א ביישפיל  זיי צו  על הפתח(, 

און דארפן צילן אנצוקומען, אבער נאכדעם זענען 
געקומען די ימי הספירה, זיי זענען צוריק אראפ צו 
קטנות, יעצט דארפסטו ארבייטן אויף די אייגענע 

שאלה:
אנגערופן  ווערט  וואס  פסח,  ביז  וואכן  האלב  א  און  דריי  ארום  מיר שטייען 
'זמן חרותינו', די ספרים הקדושים זענען מסביר אז דאס מיינט פריי פון אלע 
שיעבודים צום יצר הרע. למעשה יעדן פסח גרייט איך מיר צו מיט התעוררות 
לפי ערכי, אבער איך שפיר נישט אז איך ווער פריי פון יצר הרע, איך ווער טאקע 
נתעורר אביסל לויט מיין השגה, אבער נאכ'ן סדר איז אלעס צוריק צום אלטן, 
יעדן פסח גנב'ט זיך אריין אין די מחשבה, צו דען צוליב דעם ביסל התעוררות 
פון פסח ביינאכט הייסט דאס שוין זמן חרותינו, איך פארשטיי אליינס אז ביי 
די אויסגעארבעטע אידן איז דאס טאקע כפשוטו, זיי שטייגן און קומען אן צו 
ווי אזוי  ווייטער, אבער  זיי בלייבן דערמיט אויך אויף  וואס  העכערע מדריגות 
זעהט זיך דאס אן ביי מיר א פשוט'ער איד וואס איז פארנומען לענג אויס דעם 
גאנצן יאר על המחיה ועל הכלכלה, און אין שטוב ווירטשאפט, איך האב טאקע א 
שיעור אין תורה, אבער למעשה ליג אין אין גשמיות, איך זעה נישט ווי אזוי איך 

קען צוקומען צום חירות עולם פריי פון וועלטליכע זאכן.

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

ווי אזוי קען איך 'פשוטער איד' צוקומען צום חירות עולם?

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
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האנט בעזהשי"ת צוצוקומען אין זיבן וואכן ארום 
צו דעם זעלבן מדריגה ביי קבלת התורה, און פון 
צייט צו צייט שיקט מען פון הימל א התעוררות 
צו יעדן איד און נאכדעם נעמט מען דאס פון אים 
אוועק כדי ער זאל ארבייטן צוצוקומען צו דעם 
א  ווי  אזוי  געוויזן,  אים  מ'האט  וואס  התעוררות 
קינד פאר ער ווערט געבוירן לערנט מען אים אויס 
די גאנצע תורה, ביים געבוירן פארגעסט ער דאס, 
ווייל מ'האט אים נאר געוויזן א ביישפיל ווי אהין 
ער דארף צילן אנצוקומען און אז נאר דאס ווער 
זיך ענדיגן,  וועלן  יארן  זיינע  ווען  ער מיטנעמען 
גרויסן  דעם  באשאפן  השי"ת  האט  זעלבע  דאס 
אור אין אנפאנג פון די בריאה נאר ווייל די וועלט 
באהאלטן  דאס  ער  האט  דערצו  ראוי  נישט  איז 
יא  לכתחלה  דאס  האט  פארוואס  תורה,  די  אין 
מ'דארף  אהין  ווי  וויסן  מ'זאל  ווייל  געשיינט, 
צילן אנצוקומען, אויך זענען אלע נשמות געווען 
אראפ  ערשט  זענען  זיי  כאטש  תורה,  מתן  ביי 
געקומען אויף די וועלט דורות שפעטער, כדי זיי 
זאלן וויסן ווי זיי דארפן אנקומען, ווען ס'קומט א 
מצב אז מ'קען שוין נישט אליין, אפילו א מלאך 
געווען  זענען  זיי  מצרים,  קיין  אראפ  נישט  קען 
דערוועקט  נישט  וואלטן  זיי  אז  פארזונקען  אזוי 
השי"ת  ווערט  מלאך,   א  דורך  אפילו  געווארן 
אליין נתגלה און שלעפט ארויס אידן פון מצרים, 
אבער אויך דאן האט זיך געפאדערט מסירות נפש 
קודם צו נעמען דאס לעמעלע די עבודה זרה פון 
מצרים און שעכטן פאר זייערע אויגן אן קיין פחד, 

דעמאלט איז געקומען די ישועה. 

בליק  גאנצן  דעם  טוישן  מ'דארף  דריטנס: 
אויפ'ן לעבן, די צייט פונעם לעבן איז נישט אזוי 
ווי א מענטש וואס זעצט זיך ארויף אויף א באס 
און ס'פארט אין איין ציה ביז די עק פון די וועלט 
דער  ניין  קבר,  אין  אריין  און דארט פאלט דאס 
באס פארט ביז א געוויסע סטאנציע און נאכדעם 

פארט ער נאכאמאל איבער דעם זעלבן רוט.

פרשת  אין  זאגט  הקדוש  החיים  אור  דער 
בראשית, יעדע שבת ענדיגט זיך די בריאה, און 
נאכדעם הייבט זיך אן א פרישע בריאה, זונטאג 
ווילסטו  אויב  מענטש,  געבוירענע  ניי  א  ביסטו 
המחדש  טאג  יעדן  דאס  איז  טיפער  נאך  גיין 
יעצט  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 
יעדע  זיך  ס'טוישט  פארוואס  שוין  פארשטייסטו 
12 שעה פון טאג אויף נאכט און פון נאכט אויף 
טאג, און מ'דארף שלאפן אינצווישן, פארוואס איז 
נישט דאס גאנצע לעבן איין לאנגע טאג, אן קיין 
נישט כדי דער טעלעפאן  זיכער  נאכט אינמיטן, 

זאל זיך קענען ביז דערווייל טשארדזשן...

נאר כדי דו זאלסט מאכן א אפשטעל מאכן א 
פארגעסן  צו  כדי  איינשלאפן  און  הנפש,  חשבון 
ווי ס'ווערט  וואס איז געווען און אנהייבן פריש, 
דער  האט  אינדערפרי  אז  הלכה  אין  גע'פסק'נט 
וועגן דעם איז  ווי א ברי' חדשה,  מענטש א דין 
וואס  מענטשן  די  פארשטיין  צו  נישט  טאקע 
און  קוים,  זיך  רירן  זיי  און  פויל  אויף  שטייען 
ס'געדויערט א יאר מיט א מיטוואך ביז ער נעמט 
אויפטו  גאנצע  די  איז  וואס  עבודה,  די  צו  זיך 
'נאכט',  ווי  זאך  אזא  זיין  ס'זאל  און  שלאפן  פון 
כדי  אויפגעשיינט,  זון  די  האט  עפעס  פארוואס 
פארשטייסטו  יעצט  פוילעצן,  קענען  זאלסט  דו 
שוין וואס איז די אלע ימים טובים זמן חירותינו 
און זמן שמחתינו און זמן מתן תורתינו, דאס איז 
סטאנציע,  ערשטע  די  צו  אנגעקומען  נאכאמאל 
וואס  דאס  פארן  איבער  נאכאמאל  מ'גייט  און 
זאלסטו  יעצט  כדי  געפארן,  פריער  שוין  ביסט 

בעסער פארן.

נעם דיר דאס גוט אריין אין קאפ וועסטו האבן 
גאר א אנדערע בליק אויף די תועלת פון די ימים 
טובים און זמני קודש, וועסט שפירן אז דאס איז 
א מתנה פון הימל, צו לעבן בעסער ווי ביז יעצט 
און נישט אזוי ווייט זיך צו קאצענטרירן אויף צו 
ס'איז  ווייל  איד  געהויבענער  א  פלוצלונג  ווערן 
זמן חירותינו, נאר צו פארשטיין אז זמן חירותינו 
מיינט אז יעצט הייבט זיך אן א פרישע בלעטל פון 
געוואוינהייטן  שלעכטע  צוביסלעך  פארבעסערן 
און א שענערע  זיין א בעסערע  צו  און פרובירן 
איד, )ס'מיינט נישט וואס די וועלט רופט א שיינער איד אז 
זאלסט זיך שטעלן אויבן אן, און אנקלעבן סאמעט ווי דו 
קענסט נאר, אבער ביטע שטעל דיר אויך נישט אונטן אן 

ווי די שמועסערס דרייען זיך, מעגסט זיך רעספעקטירן(.

פערטנס: ווען דו ליינסט סיפורים איבער גדולי 
ישראל וואס בשעת'ן סדר זענען זיי געווען ממש 
זו  גדול  "ובמורא  ביי  און  בהתפשטות הגשמיות, 
מיינט  פייער,  א  געברענט  האט  שכינה"  גילוי 

נישט אז דו זאלסט יעצט טראכטן נו ווי 
קום איך אן צו דעם, מ'דארף זיין גאר א 
גרויסער בעל גאוה צו האבן אפילו א הוה 
זעהן  אזוי  געדארפט  מ'וואלט  אז  אמינא 

ביים סדר.

דער תכלית פון סיפורי צדיקים איז אז 
דו זאלסט אריין נעמען אין דיין געדאנק 
אז יעדער איד, באשר הוא שם, דארף און 
מוז דיך אויפהייבן א טרעפעלע מער ווי 
ער איז, זאגן די ברכה מיט מער כונה, עסן 
איידל און שטייט, און מיט א כונה לשם 
שמים, בענטשן ערליך, זיין צייטליך מיטן 
דאווענען  אויפשטיין,  און  גיין  שלאפן 
מיט ברען און מתינות, אאז"וו, בין אדם 
מידות  און  לחבירו  אדם  ובין  למקום 
פארלאנגט  דאס  נאר  און  דאס  טובות, 
מען פון א איד, הייבט דיר אויף א טראפ 
נישט  בלייב  יעצט,  שטייסט  דו  ווי  מער 
מענטש  א  פלאץ,  זעלבן  אויפ'ן  שטעקן 

איז א הולך.

נאכדעם וואס מ'איז שוין אויפ'ן צווייטן 
טרעפל און מ'שטייט שוין פעסט מ'פאלט 
דריטן טרעפל,  פרוביר דעם  נישט,  שוין 
אבער יעצט טראכט נאר פונעם צווייטן, 
ווי דער פסוק זאגט לא הלכתי בגדולות 
שנעל  צו  מ'קריכט  אז  ממני,  ובנפלאות 
נאך  צוביסלעך  פאלן,  מען  קען  הויך 
אביסל און נאך אביסל אן קיין אויפהער 
א  ווי  מער  אן  מען  קומט  עקשנות,  מיט 
סאך אויף איינמאל, גרויסע צדיקים האבן 

אויך נאר געארבייט צוביסלעך.

אין עבודת בנימין פון הגה"צ ר' בנימין 
ראבינאוויטש זצ"ל דערציילט ער אז אין 
די יונגט איז ער נישט געווען קיין מתמיד 
האט ער זיך פארגענומען צו לערנען יעדן 
הפסקה,  שום  קיין  אן  מינוט  פינף  טאג 
פינף מינוט איז דאך נישט אזוי שווער, ער 
האט זיך צו געוואוינט א לענגערע צייט 
ביז ער האט באשלאסן אז ער קען שוין 
גיין צו צען מינוט, און אזוי ווייטער יעדע 
קיינמאל  איז  ער  מינוט מער,  פינף  מאל 
שטיק  א  ביז  ווייטער  געגאנגען  נישט 
צייט וואס ער האט זיך גוט צוגעוואוינט 
צו די נייע הוספה און ער האט געשפירט 
שווער.  אן  נישט  שוין  אים  ס'קומט  אז 
אידן אין ירושלים האבן שפעטער עדות 
געזאגט אויף אים אז ס'איז ביי אים געווען 

א טאג טעגליכע זאך צו לערנען זיבן-אכט שעה 
אן קיין הפסק און נאטורליך.

געוואוינהייט  א  פון  כח  די  איז  אלעס  דאס 
מענטשנ'ס  א  אונטערנעמונג,  פעסטע  א  מיט 
פארנעמען  זיך  קען  ער  אויב  זיך  ווענדט  גדלות 
האלטן  זיך  און  )קאמיטמענט(  אונטערנעמונגען 
דערביי, דאס הייסט 'זמן חירותינו' איך בין מיין 
אייגענער בעל הבית איך מעג אויך אריין רעדן 

אין מיין צוקונפט, נישט נאר דער יצר הרע.

השי"ת זאל העלפן ס'זאל מקויים ווערן בצאת 
ישראל 'ממצרים' ארויסגיין פונ'ם ענגשאפט וואס 
זיין  ס'זאל  און  אונז,  דערשטיקט  הרע  יצר  דער 
'היתה יהודה לקדשו' מיר זאל אויסשרייען ביים 
הייליגן סדר נאכט, מיר זענען 'לקדשו' צו השי"ת, 
אים  נאר  הבית  בעל  א  האב  מיר  אים,  צו  נאר 
ער  נאר  ווייל  מער,  קיינעם  געפעלן  מיר  דארפן 
טוהט אונז אלעס קיינער מער, נאר ער האט אונז 
ליב, נאר ער וויל אונזער טובה און גוטס, און איך 

וויל עכט אבער עכט באלאנגען צו אים, איך וויל 
מיר לעבן גוט מיט מיין באליבטן טאטן, איך ווייל 
זיין אנגעבינדן מיט אים מיט א קשר אמיץ וחזק, 
נישט זיך לאזן אפרייסן פון אים דורך די נארישע 
דומהייטן פון עולם הזה, קיין שום גוטע זאך אויף 
זיסן געשמאקע  צי צום  נישט  וועלט קומט  דער 
געפיהל פון שפירן א שטענדיגע נאנטשאפט מיט 
מיין טאטן, צו אים רעד איך, צו אים ווענד איך 

זיך צו קיינעם מער.

קיין  נישט  מען  פראוועט  פסח  געדענק, 
דעם  צו  צוריק  אן  קומט  מען  נאר  היסטאריע, 
זעלבן סטאנציע פון אני ה' ולא השליח, השי"ת 
זיך  לאמיר  האנט  זיין  אויס  שטרעקט  כביכול 
אנכאפן דערין, לאמיר זיין בני חורין פון טומאת 
ווערן דער עם קדוש דער  ערות מצרים, לאמיר 
עם הנבחר, און זיך גרייטן אין די ימי הספירה צו 
מתן תורה נישט מיט ספירה טעיפס... נאר מיט 

זיכוך המדות וטהרה.

שואלין שואלין 
ודורשין ודורשין 
בהלכות בהלכות 
החגהחג

אפשר לשמוע 
אוצר נכבד של 
שיעורי הלכה, 
ושיעורי הכנה, 
ועניני החג, 
הנלמד ע"י 
מגידי שיעורים, 
הידועים 
בשיעורים 
נפלאים בטוב 
טעם ודעת.

שמחים אנו להודיע 
בשער בת רבים, שסדרנו בעז״ה

מדור 
מועדים 
וזמנים
על קול התורה ליין
שע"י עמוד התורה

חג הפסח: 3-7

נייע שיעורים פון די יאר #0

שיעורים כללים לסדר השו״ע #3

דרשות הכנה לקראת החג #2

דרשות בימי חול המועד #5

שיעורים כללים בהלכה #1
בדיקה וביטול • מכירת חמץ • ביעור חמץ 

הגעלה וליבון • אפיית מצה • דיני ערב פסח 
אכילת מצה • ליל הסדר • ועוד

ידיעות שונות בעניני החג #4
מדות כזיתים ורביעית • סדר אפיית מצות

חומרות ומנהגים בפסח 
כשרות מעדיצינע"ן ווייטעמינע"ן • ועוד
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אויף זיינע חסידים?.

פון טאג צו טאג האט מען גענומען רודפ'ן דעם 
שוחט אלץ מער און מער. מען האט אויף צו אלעם 
ערשטן געוואלט מקפח זיין די פרנסה, און דאס 
אלעס מיט "יראת שמים'דיגע'' מאטיוון... ווייל ווי 
און  די שחיטה  אויף  זיך דען פארלאזן  קען מען 

בדיקה פון א קאצקער חסיד?...

איין מאמע איז ארומגעלאפן איבער די שטאט 
און זיך באקלאגט פאר יעדן אז איר זון וועלכער איז 
ביז לעצטנס געווען א וואויל קינד און איז געווען 
פלוצים  איז  קאפ  גוטן  גאר  א  מיט  באשאנקען 
געווארן א "תם קאפ" ער וויל מער נישט לערנען, 
און ווען זי האט נאכגעזוכט פון וואנען עס נעמט 
זיך צו אים זיך דער דראסטישער טויש לרעה איז זי 
תיכף דערויף געקומען אז דאס קען נישט זיין קיין 

אנדערע סיבה נאר: "דער קאצקער שוחט...".

אז  "באשלאסן"  האט  שטאט  אין  יעדער 
נבילה  איז  שוחט  קאצקער  פונעם  שחיטה  די 
די שטאט מענטשן עסן טריפה  אז  און  וטריפה, 
איז דאך לא ימלט אז זייערע הערצער און מוחות 
זאלן נישט פארשטאפט ווערן. און זיכער איז דעם 
יונגל'ס קאפ פארטעמפט געווארן פון די קאצקער 
שחיטה. ווייל וואס דארף מען מער אז די תורה 

הק' זעלבסט שרייבט: "ונטמתם בם...?''.

די שטאט האט אנגעהויבן צו פלאקערן און ביז 
פיר און צוואנציג שעה  איז דער קאצקער שוחט 
מיט חרפות  פון שטאט  געווארן  ארויסגעווארפן 

און בזיונות...

ער איז אבער נישט געווען אליין. צוזאמען מיט 
אים זענען פארטריבן געווארן זיין הויז געזינד, זיין 
ווייב, זיינע קינדער, די קליינע און די גרויסע. אלע 

און מען האט דעם קוטשער באפוילן ער ווי איינער זענען ארויפגעשטופט געווארן אויף א  וואגן, 

זאל זיי אוועקפירן פון דאנען וואו אהין ער וויל... 
דער עיקר ער זאל זיי אוועקפירן פון שטאט...

דער קוטשער האט באקומען א שיינעם "מתנת 
און  שנעלער  וואס  טאן  ארבעט  די  זאל  ער  יד" 
וואס בעסער. ער האט די פערד געגעבן א שמייס 
לויפן  און  שנעלער  וואס  אפטראגן  זיך  זאלן  זיי 
נישט  זיך  ווייטער. אבער דער שוחט האט  וואס 

געלאזט אוועקפירן צו ווייט.

תחום  אינעם  אנגעקומען  איז  מען  ווי  גלייך 
פון די דערנעבנדיגע שטאט האט זיך דער שוחט 
אנגערופן צום קוטשער: לאז מיך דא אראפ, איך 

וויל אריינגיין צום רב".

פון  רב  צום  אריין  איז  שוחט  קאצקער  דער 
שטאט און גערופן די קהל'ס לייט פון זיין שטאט 
צו דין תורה היתכן זיי האבן אים צוגענומען די 
אלע  די  צי  ודרישה  חקירה  א  מאכן  אן  פרנסה 
דעם  אויף  און  אמת.  זענען  אים  אויף  קלאנגען 

וואס זיי האבן אים פארטריבן פון שטאט.

האט  שטאט  דערנעבנדיגע  די  פון  רב  דער 
סיכסוך  דעם  אין  אריינמישן  געוואלט  נישט  זיך 
צווישן דעם שוחט און די קהל'ס לייט. ער האט 
זיך ארויסגעדרייט פון זיי ברענגען לדין. ער האט 
דעם  אין  צופארן  זאל  ער  געראטן  שוחט  דעם 
דערנעבנדיגן - דריטן - שטעטל, און יענער רב 

וועט זיי מזמין זיין לדין.

דער דריטער רב האט זיך אויך נישט צוגעכאפט 
שוחט  דעם  געשיקט  און  תורה,  דין  די  פירן  צו 
האט  פערטער  דער  און  שטעטל,  פערטן  צום 
יעדער  זיך  האט  אזוי  און  פיפטן,  צום  געשיקט 
ארויסגעדרייט, ביז דער איד איז אנגעקומען קיין 
מכהן  האט  עס  וואו  גרויסע שטאט  די  ווארשע, 

 הכלה הבתולה המהוללה

מרת רחל תחי'

 הבחור החתן המופלג בתוי"ש

כמר שמואל ני"ו

הורי החתן

יואל קרויס וב"ב
קרית יואל יצ"ו

הורי הכלה

יואל נאה וב"ב
קרית יואל יצ"ו

ך ר ב ת י ם  ש ה ת  ר ז ע ב

נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
קול ששון  וקול שמחה  קול חתן  וקול כלה

ברוב שבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן זה
 הננו מתכבדים בזה להזמין ולקרוא בקריאה של חיבה

 את קרובינו וידידינו לבוא ולהשתתף בשמחתינו
יום כלולת בנינו היקרים ה"ה

ואי"ה ביום שמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב בל"נ

ידידיכם המחכים לקראת בואכם לשלום

שתתקיים בעזהשי"ת למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
 ביום רביעי פרשת ויקרא, ראש חודש ניסן

י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ שנת תשפ"ג לפ"ק
)March 22 ולמספרם(

קבלת פנים בשעה 7:00         החופה בשעה 8:00

באולם עטרת מייזעלס
3 Y. D. Goldberger Drive, Monroe NY

עב"ג

העלי' לתורה תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת ויק"פ-החודש

בביהמ"ד אהל מרדכי ד'טאהש
34 Satmar Dr.

קידושא רבא אחר התפלה 

*

שבת שבע ברכות תתקיים אי"ה
בשבת קודש פרשת ויקרא

באולם סעפייער
5 Hayes Court

בית המדרש פונעם חידושי הרי"ם אין ווארשא

בעלי 
שמחה!

וויכטיגע 
מיטטיילונג 
פאר 

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

אייערע גוטע פריינט און באקאנטע

קענט איר זיין רואיג אז דאס 
וועט געזען ווערן דורך אלע 

תושבי קרית יואל רבתי

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

פאר א צוגענגליכן פרייז פון $100

ווען איר אדווערטייזט אייער חתונה 
איינלאדענונג אין

“קרית יואל 
וואכנשריפט”

בס”ד

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

 ביטע, לאזט דאס נישט 
אויף די לעצטע מינוט!



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר
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רבי  וצדיק,  גאון  גרויסער  דער  ברבנות  געווען 
וועלכער  שלמה,  חמדת  בעל  זצ"ל  זלמן  שלמה 

האט מסכים געווען אנצונעמען די דין תורה.

קאצקער  מענדעלע  רבי  הייליגער  דער  ווען 
זי"ע האט געהערט אז דער בעל חמדת שלמה איז 
פארמישט אין דעם סיכסוך און ער האט אנגענומען 
די דין תורה, האט ער זיך גלייך געוואנדן צו זיין 

ער  זי"ע  הרי"ם  חידושי  בעל  דער  הגה"ק  תלמיד 
זאל שוין פארן קיין ווארשע און זיך שטעלן אויף 
דער זייט פונעם - מיט אומרעכט - פארטריבענעם 

שוחט, און מציל זיין העשוק מידי עושקיו.

אריינגעקומען  איז  הרי"ם  חידושי  דער  ווען 
צום ווארשעווער רב האט דער בעל חמדת שלמה 
און  וואונדער  מיט  אויגן  פאר  א  אויפגעמאכט 

געפרעגט: "דער גרויסער עילוי רבי איטשע מאיר, 
בקיאות  זיין  מיט  שם'ט  פוילן  גאנץ  וועמען  פון 
קומען  צו  געווען  מטריח  זיך  האט  חריפות,  און 
צו א דין תורה פון עפעס א קליינעם שוחט פון 
עפעס א פארווארפן דערפל פון וועלכע קיינער 
האט נאך ביז היינט נישט געהערט? איז דאס א 

'כבוד התורה'?'.

די פראגע  געהערט  חידושי הרי"ם האט  דער 
און נאך א וויילע באטראכטן דאס געזיכט פונעם 
חמדת שלמה זיך אנגערופן: "אז איר ווילט וועל 
אייך  וועט  וואס  סיפור  א  פארציילן  אייך  איך 

פארענטפערן אלע פראגן".

"אדרבה, לאמיר הערן" האט דער בעל חמדת 
בעל  דער  און  אינטערעסע,  מיט  געזאגט  שלמה 

חידושי הרי"ם האט אנגעהויבן צו פארציילן.

*

דארפס  פשוט'ער  א  זייער  געווען  איז  זעליג 
מאן. א תמימות'דיגער איד וואס האט געוואוסט 
אפצושאצן זיין פשטות. ער איז טאקע געווען א 
ירא שמים, אבער ער האט זיך נישט געזוכט קיין 
גרויסע שטעלעס. ער האט געוואוסט אז זיין ארט 
נישט געבעטן  נישט אויבן אן, און ער האט  איז 
פון ריבונו של עולם קיין סאך. ער האט געדארפט 

בלויז אביסל לחם לאכול און א בגד ללבוש.

רוב צייט פון יאר איז זעליג געזעסן אין דעם 
אינעם  געפינען  זיך  האט  וואס  המדרש  בית 
און  געוואוינט,  האט  ער  וואו  דערפל  קליינעם 
קאפיטלעך  וויפל  טאג  יעדן  געזאגט  דארטן 
תהלים ער האט נאר געקענט אריינווארפן אין די 
ער  אים.  פאר  געשטאנען  איז  וואס  צייט  פרייע 
וועלכן ער  ניגון מיט  האט געהאט א ספעציעלן 
האט געזאגט דאס תהלים, און קינד און קייט פון 
דערפל האט שוין געקענט דעם ניגון וואס זעליג 
ברימט זיך אונטער ביי זיינע קאפיטלעך תהלים.

זיך  משניות.  אביסל  לערנען  ער  פלעגט  אויך 
די  וואס  פארשטיין  פרובירן  און  פארטיפן  צו 
ווילן  זיי  וואס  און  געזאגט  האבן  המשנה  חכמי 
צו  געווען אביסל  איז שוין פאר אים  באצוועקן, 
שווער. זיין באשטימט ארט אין בית המדרש אין 
די ווינטער טעג, איז געווען אונטערן אויוון מיט א 

תהלים'ל אין די האנט.

פלעגט  זומער  דער  געקומען  איז  עס  ווען 
פארשלאפנקייט,  זיין  פון  אויפכאפן  זעליג  זיך 
די  באטראכטן  פעלדער,  די  אין  ארויסגיין 
גוט  זענען  זיי  צו  און פרוכט,  ווייץ  די  געוויקסן, 

געוואקסן, און עס וועט זיין פרנסה בריוח.

זאנגען תבואה שטייען  די  אז  זעט  זעליג  ווען 
שטאלץ מיט זייער גאנצע פראכט, און די תבואה 
גרויסן  א  ער  ברענגט  פול,  זענען  קערנדלעך 
מעסער, א "מגל", און ער הייבט אן אפצושניידן 
זענען  וועלכע  זאנגען  גאלד-בליטשקענדיגע  די 
דער מקור פון זיין פרנסה. פון דעם איז זיך זעליג 
תבואה  זאנגען  פיינע  די  פארקויפט  ער  מפרנס. 
שטאט  דערנעבנדיגע  די  פון  סוחרים  די  פאר 
לובלין, און פון דעם וואס ער פארדינט דערביי, 
בית  בני  און  קינדער  זיינע  מיט  זיך  ער  שפייזט 

נישקשה'דיג.

נאך מער פון דעם. זעליג האלט אויף אין זיין 
קינדער  זיינע  מיט  וואס לערנט  א מלמד,  שטוב 
תורה. און די פרנסה פונעם מלמד ליגט אויף די 
איינמאל  נישט  און  זעליג.  אונזער  פון  פלייצעס 
גיט זיך זעליג א פארטראכט אז זיין גאנצע פרנסה, 
זיין גאנצע הצלחה וואס ער האט מיט די זאנגען, 
איז אנגעהאנגען אינעם מלמד. א דאנק דעם וואס 
ער האלט אים אויף און גיט אים פרנסה, שענקט 
זענען  וואס  זאנגען  גוטע  באשעפער  דער  אים 

פארפולט מיט גוטע קערנדליך.

פשוטער  דער  זיך  ביי  טראכט  ווייסט,  ווער 
זעליג, מעגליך אז עס איז טאקע אזוי?

)שלוס אין קומענדיגן נומער(

להולדת הבנים
ר' יצחק אדלער נ"י

ר' אליקים געציל בלייך נ"י
ר' אשר אנשיל בערגער נ"י
ר' בנימין יוסף גלויבער נ"י

ר' נפתלי )בר"ח( דייטש נ"י
ר' יואל )ברש"י( וואלטער נ"י

ר' אלי' יצחק ווערטהיימער נ"י
הר"ר משה יעקב טענענבוים שליט"א

ר' מרדכי )בר"נ( כ"ץ נ"י
ר' צבי טובי' גדלי' עפשטיין נ"י

ר' יושע )ברי"מ( פריעדמאן נ"י
ר' יוסף דוד קויפמאן נ"י - תאומים

ר' שמואל )ברי"ה( קרויס נ"י
ר' פישל רייך נ"י

להולדת הבנות
ר' חיים אלעזר טעללער נ"י

ר' אברהם יצחק שמילאוויטש נ"י
ר' אלי' גאלדשטיין נ"י
ר' יואל )ברח"נ( גליק נ"י

ר' יחזקאל שרגא )בר"ה( ווייס נ"י
ר' יחזקאל )ברב"א( ווערצבערגער נ"י

ר' ישראל יודא )בהרא"י( ווערצבערגער נ"י
ר' בנימין משה כהן נ"י

ר' מענדל מאיער נ"י
ר' בנימין נאה נ"י

ר' הערשל )ברא"ש( סאנדעל נ"י
ר' יחזקאל שרגא פילעפף נ"י

ר' יחיאל דוב פריעדמאן נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' ישראל פארגעס נ"י

לנישואי צאצאיהם
ר' זלמן לייב פאלקאוויטש נ"י

ר' יוסף רפאל האפפער נ"י
ר' שלמה אלי' ווייס נ"י

ר' יואל )ברא"מ( פאלקאוויטש נ"י
ר' יואל )ברי"ש( קאהן נ"י

ר' נפתלי יצחק יעקב דייטש נ"י
ר' משה דוד פריעדמאן נ"י
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ר' יצחק העניך שווארטץ נ"י

ר' משה ראזענטאהל נ"י
ר' משה יודא )ברנ"צ( שווארטץ נ"י

ר' יחזקאל גאלדשטיין נ"י
ר' מנחם מענדל פריינד נ"י

ר' ליפא ענגעל נ"י
ר' יואל לויפער נ"י

ר' ליפא שטיינבערג נ"י
ר' אהרן יצחק זילבערשטיין נ"י

ר' אביגדור הערשקאוויטש נ"י
ר' שלמה הערש )ברא"י( עקשטיין נ"י

ר' יואל הערש ראטה נ"י
ר' הילל שלמה דייטש נ"י

ר' אהרן ארי' אייזענבערג נ"י
ר' שמואל מייזעלס נ"י

לנישואיהם
ר' יצחק פאלקאוויטש נ"י

ר' יוסף לייב ווייס נ"י
ר' דוד גדלי' טייכמאן נ"י

ר' שלום דייטש נ"י
ר' שמואל אליעזר פריעדמאן נ"י

ר' שאול בראך נ"י
ר' יודא אליעזר בראך נ"י

ר' מרדכי קאהן נ"י
ר' משולם איסר כ"ץ נ"י
ר' ישעי' יצחק רובין נ"י

ר' שאול יחזקאל קיש נ"י
ר' אליעזר טירנויער נ"י

הרב אהרן נפתלי אייכנשטיין שליט"א
ר' יושע העכט נ"י

ר' יעקב מרדכי ראזענטאהל נ"י
ר' בנציון מארקאוויטש נ"י

ר' נחמן פריינד נ"י
ר' שמואל צבי אלימלך לויפער נ"י

ר' יצחק שמואל שטיינבערג נ"י
ר' שמעון זילבערשטיין נ"י

ר' משה יודא הערשקאוויטש נ"י
ר' אהרן עקיבא ניישטאדט נ"י

ר' מאיר יצחק דייטש נ"י
ר' מאיר נפתלי מייזעלס נ"י

ר' הערשל מענדלאוויטש נ"י, קרית יואל אברהם נ"י הר"ר ישראל מענדל געלב שליט"א, קרית יואל

הר"ר יעקב פעלדמאן שליט"א, קרית יואל משה משולם נ"י הר"ר יחיאל אלטר טויב שליט"א, קרית יואל

הר"ר מאיר קליין שליט"א, קרית יואל אברהם יושע העשיל נ"י הר"ר זלמן לייב ראזענבערגער שליט"א, מאנסי

ר' חיים הערש )ברמ"י( גאלדבערגער נ"י, קרית יואל פנחס נחמן נ"י ר' אשר לעמיל גלויבער נ"י, מאנסי

ר' חיים משה ביטמאן נ"י, קרית יואל יודא נ"י ר' אברהם משה לאנדא נ"י, וויליאמסבורג

ר' הערש לייב פישער נ"י, קרית יואל עזריאל נ"י ר' יואל )בר"ל( מייזעלס נ"י, קרית יואל

ר' רפאל פערלמוטער נ"י, מאנסי יצחק נ"י ר' יואל )ברי"נ( שרייבער נ"י, קרית יואל

לאירוסי צאצאיהם
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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

Koshnitz 
This spacious and well-
maintained apartment is 
perfect for you. This is a 
top floor of a two-story 
building. The apartment 
is in excellent condition. 
The backyard is a vast and 
spacious space.

Roanoke- Blooming 
Grove 

Beautiful newly 
renovated 5 bedroom 
house in Blooming 
Grove, Virginia area 
brand new large kitchen.

For 
Rent

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

שכונת ויואל משה
Look no further 
than this 7 1/2 
room apartment! 
Walk-in, private 
entrance, corner 
unit, with rental! 

For Rent: 
• One Bedroom apt on Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on lemberg 

• 4 room apt in Blooming 
Grove 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Zenta 

• 5 room apt lemberg

• 5 room on Mezebish Sec 
8 only

• 6 room apt on birich Moshe 

• 6 room apt on keristier 

• 6 room apt in Schinus 
Veyoel Moshe 

• 2 room Office on Ehal 

•  Retail space on Garfield

• One room office on birich 
moshe 

For
Sale

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

Koshnitz 
This spacious and well-
maintained apartment is 
perfect for you. This is a 
top floor of a two-story 
building. The apartment 
is in excellent condition. 
The backyard is a vast and 
spacious space.

Roanoke- Blooming 
Grove 

Beautiful newly 
renovated 5 bedroom 
house in Blooming 
Grove, Virginia area 
brand new large kitchen.

For 
Rent

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

שכונת ויואל משה
Look no further 
than this 7 1/2 
room apartment! 
Walk-in, private 
entrance, corner 
unit, with rental! 

For Rent: 
• One Bedroom apt on Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on lemberg 

• 4 room apt in Blooming 
Grove 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Zenta 

• 5 room apt lemberg

• 5 room on Mezebish Sec 
8 only

• 6 room apt on birich Moshe 

• 6 room apt on keristier 

• 6 room apt in Schinus 
Veyoel Moshe 

• 2 room Office on Ehal 

•  Retail space on Garfield

• One room office on birich 
moshe 

For
Sale

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

Koshnitz 
This spacious and well-
maintained apartment is 
perfect for you. This is a 
top floor of a two-story 
building. The apartment 
is in excellent condition. 
The backyard is a vast and 
spacious space.

Roanoke- Blooming 
Grove 

Beautiful newly 
renovated 5 bedroom 
house in Blooming 
Grove, Virginia area 
brand new large kitchen.

For 
Rent

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

שכונת ויואל משה
Look no further 
than this 7 1/2 
room apartment! 
Walk-in, private 
entrance, corner 
unit, with rental! 

For Rent: 
• One Bedroom apt on Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on lemberg 

• 4 room apt in Blooming 
Grove 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Zenta 

• 5 room apt lemberg

• 5 room on Mezebish Sec 
8 only

• 6 room apt on birich Moshe 

• 6 room apt on keristier 

• 6 room apt in Schinus 
Veyoel Moshe 

• 2 room Office on Ehal 

•  Retail space on Garfield

• One room office on birich 
moshe 

For
Sale

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

Koshnitz 
This spacious and well-
maintained apartment is 
perfect for you. This is a 
top floor of a two-story 
building. The apartment 
is in excellent condition. 
The backyard is a vast and 
spacious space.

Roanoke- Blooming 
Grove 

Beautiful newly 
renovated 5 bedroom 
house in Blooming 
Grove, Virginia area 
brand new large kitchen.

For 
Rent

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

שכונת ויואל משה
Look no further 
than this 7 1/2 
room apartment! 
Walk-in, private 
entrance, corner 
unit, with rental! 

For Rent: 
• One Bedroom apt on Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on lemberg 

• 4 room apt in Blooming 
Grove 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Zenta 

• 5 room apt lemberg

• 5 room on Mezebish Sec 
8 only

• 6 room apt on birich Moshe 

• 6 room apt on keristier 

• 6 room apt in Schinus 
Veyoel Moshe 

• 2 room Office on Ehal 

•  Retail space on Garfield

• One room office on birich 
moshe 

For
Sale



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר

88

מיר קענען הָאבן ַא הַארץ אפילו אין אונזער שווערע דור!
ּפסוק  דעם  מיר  לערנען  תרומה  ּפרשת  אין 
"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". 

מצוה  די  ביי  ַאז  דאך  מיר  ווייסן  ַאזוי  סתם 
פון צדקה, דַארף מען נישט ַאזוי ווייט הָאבן די 
"הארץ", ווילַאנג דער ָארימער מענטש בַאקומט 
גרויסע  ַא  שוין  דָאס  איז  עסן  ָאדער  געלט  זיין 
עס  אויב  אפילו  ַאז  זָאגט  גמרא  די  ווי  מצוה, 
פַאלט ַארָאּפ פון איינעם ַא סלע, ַא דָאלער, אויף 
דער גַאס, און אן "עני", אן ָארימַאן, הייבט דָאס 

אויף און שטילט דערמיט זיין הונגער, בַאקומט 
דער נותן ַא געווַאלדיגע שכר, אפילו אויב ס'איז 
געשען ָאן זיין וויסן! די גמרא זָאגט ַאז זיין קינד 
שלעכט,  ַאלעם  פון  גערַאטעוועט  ווערן  וועט 
הָאט  פָאטער  זיין  ווָאס  צדקה  די  פון  זכות  אין 

געגעבן.

דָא  שטייט  פַארווָאס  פרַאגע  די  זיך  שטעלט 
אין ּפסוק ַאז מען דַארף יָא הָאבן די הַארץ, אשר 
ידבנו "לבו", בלויז אויב די הַארץ איז דָא. השי"ת 

הָאט בַאפוילן משה רבינו ַאז בלויז אויב ַא איד 
גיט זיין נדבה מיט די גַאנצע הַארץ קענסטו עס 

נעמען. 

זָאגט אין די צייטן פון משה, ביי  דער מדרש 
נדבה  ַא  געגעבן  הָאט  איינער  אויב  משכן,  דעם 
ָאבער נישט מיט זיין גַאנצע הַארץ, הָאט זיין ּפנים 

זיך געטוישט צו גרין!!

ווָאלט  דָאס  אויב  פארשטעלן  זיך  איר  קענט 
מענטשן  גרינע  וויפיל  דור,  אונזער  אין  געשען 

ווָאלטן ַארומשּפַאצירט... מענטשן ווָאלטן געזָאגט 
ַאז דָאס איז די ָאריגינעלע קָאליר ווייל מ'זעט ַאזוי 

סַאך גרינע ּפנימ'ער ַארומגיין... 

ווי  ַאנדערש  געווען  עס  איז  צייט  יענע  אין 
מיינען  זיי  און  עּפעס  זָאגן  מענטשן  ווען  היינט 
באמת גָאר עּפעס ַאנדערש, ס'איז געווען בושות 
משה  פון  ַארויס  שּפַאצירט  מענטש  ַא  זען  צו 
רבינו מיט ַא טונקל גרינע קָאמּפליקַאציע אויף 

זיין געזיכט.

ווענט פארציילן...תפיסה

#25די

רירנדע 
ערשטהַאנטיגע 

שילדערונגען דורך 
הרה"צ רבי אברהם 

יהושע פריינד 
שליט"א מנַאסויד 
פון זיינע בַאזוכן 

ביי האי איש חסיד 
הנכבד, ידיד כל 

בית ישראל, הרה"ח 
רבי נחמי' צבי בן 
דינה וועבערמַאן 

שליט"א

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



Fr
id

ay
 M

ar
ch

 1
7,

 '2
3

89

ביים "משכן" הָאט 
מען געדַארפט הָאבן 
די הַארץ פון אידישע 
קינדער!

ַאז די משכן איז  זָאגן ּפשט דערפון,  מען קען 
כלל  פון  נקודה  שטַארקסטע  די  געווען  דאך 
וואו  ּפלַאץ  די  הַארץ,  די  געווען  ס'איז  ישראל. 
ַאלע נערוון קומען זיך צונויף, דערפַאר הָאט מען 

געדַארפט הָאבן ַא לויטער הארץ!

מען קען נישט בויען ַא משכן, וואו עס וועט זיין 
די הויז פון השי"ת, אויב ס'איז נישטָא די גַאנצע 
ווָאס מען דַארף  ַא מענטש! דָאס איז  הַארץ פון 

הָאבן! 

הַארץ!  די   - "לבו"  לבו!  ידבנו  איש אשר  כל 
אויב דו האסט נישט דיין הַארץ דערינען הָאט עס 
נישט קיין ּפלַאץ אין דער משכן. השי"ת וויל די 
נדבה בלויז מיט ַאן אמת'ע כח, די אמת'ע נשמה, 

דָאס ווערט ָאנגערופן "לבו - די הַארץ"! דעמָאלט 
זָאגט השי"ת תקחו את תרומתי, בלויז מיט הארץ 

קען מען ָאננעמען די תרומות.

די דריי מדריגות פון 
צדקה 

ס'איז פַארהַאן דריי מדריגות אין צדקה:

די  און  העכסטע  די  איז  דָאס  גָאלד.  "זהב"- 
בעסטע מדריגה.

"כסף" - זילבער. דָאס איז אינמיטן, נישט ַאזוי 
לויטער און נישט אויף ַאזַא הויכע מדריגה.

נידריגסטע  איז  דָאס  קיּפער.   - "נחשת" 
מדריגה. צדקה ווָאס מען גיט ווען מען הָאט נישט 

קיין ברירה. 

איך הָאב ַאמָאל געהערט:

"זהב" איז ראשי תיבות "זה הנותן ברי". דָאס 
געזונט  נָאך  איז  ווען מען  ס'גיט צדקה  ווער  איז 

און שטַארק. 

"כסף" איז ראשי תיבות "כשהוא סכנה פודה". 
ער גיט ווען ס'הייבט זיך אן צרות. ער באקומט ַא 
בריוו פון די איי. אר. עס. ַא דָאקטער ַאּפוינטמענט 

א.א.וו. 

חולי  "נתינת  תיבות  ראשי  איז  "נחושת" 
ווען ער ליגט אין  שמעורר תתן". דָאס איז שוין 
בעט און ער בעט מענטשן, ביטע גיט צדקה פאר 
מיין געזונט. ס'איז גַאנץ שּפעט, ווייל ער קען זיך 
נישט רירן, ער איז קרַאנק, ָאבער נָאך ַאלס הייסט 

דָאס צדקה. 

מיר קענען הָאבן ַא 
הַארץ אפילו אין אונזער 
שווערע דור!

מיר דַארפן הָאבן די הַארץ. די שאלה איז הָאבן 
מיר טַאקע ַא הַארץ? 

אין דעם היינטיגן דור איז זייער שווער צו הָאבן 

ַא הַארץ, ווייל דער "אשר קרך בדרך" פון עמלק 
איז דָא אין ַאלע ווינקלען.

ַאריינגעלייגט  אונז  הָאט  השי"ת  אויב  ָאבער 
צו  מיסיע  אונזער  זיכער  דָאס  איז  דור  דעם  אין 
די מעגליכקייט  הָאבן  נסיון! מיר  ביישטיין דעם 
ווָאס מיר הָאבן בַאקומען  נָאכדעם  דָאס צו טון, 
 53 די  משּפטים,  פון  ּפרשה  די  נָאך  תורה,  די 
מצות פון ּפרשת משּפטים, ווָאס איז כמנין "גן", ַא 
גָארטן, באתי לגני אחותי כלה! מיר הָאבן זיכער 

די כח צו איבערקומען די קַאלטקייט פון עמלק!

השקל,  מחצית  געבן  מיר  פַארווָאס  איז  דָאס 
קעגן די עשרת אלפים ככר כסף פון המן, אונזער 

פייער וועגט איבער זיין אייז קַאלטע ווַאסער!

לָאמיר עס טון בשמחה און זיכערקייט! לָאמיר 
גלייבן ַאז השי"ת לייגט אונז נישט ַאריין אין קיין 

מצב ווָאס מיר קענען נישט בייקומען!

ַא גוט שבת

 נחמי'.

* * *

תמחה את זרע עמלק מתחת השמים
ּפרשת זכור ליינען מיר דעם ּפסוק "תמחה את 

זרע עמלק מתחת השמים". 

ָאדער די  ווָאס איז די מצוה דָא? די "תמחה" 
"זכור"? 

"זכור" איז במחשבה. 

"תמחה" איז פיזיש. למעשה. 

דָאס  מעגליכקייט  די  היינט  נישט  הָאבן  מיר 
אויסמעקן  נישט  קענען  מיר  בּפועל.  טון  צו 
עמלק במעשה, ווייל מיר זענען אין גלות, ָאבער 
אויסמעקן  צו  געדענקן  מיר  קענען  במחשבה 

עמלק!

"מחשבה"  ַא  אויך  מיר  הָאבן  גלות  אין  דָא 
ווָאס קען אויפטון "במעשה", לויט ווי עס ווערט 
ערקלערט אין די הייליגע חסידי'שע ספרים, און 
צו  וועג  ַא  דָא  איז  חב"ד,  ספרי  די  אין  נָאכמער 
די  אונז"!  אין  "עמלק  דער    – עמלק  אויסמעקן 
קַאלטקייט, די פוילקייט צו העלפן ַא צווייטן איד 
ברוחניות און בגשמיות, צו ָאנהויבן לערנען תורה 
יעדן טָאג און זיך צוריקהַאלטן פון לא תעשה'ס, 
היינט   עמלק  מחיית  פון  "למעשה"  די  איז  דָאס 
צוטָאגס! דָאס דַארפן מיר טון למעשה, צו ברעכן 

ַאלע מניעות!

צו אויסמעקן עמלק 
דַארף מען זיך נעמען 
אין די הענט ַאריין - 
למעשה!

מעסעזש  שטַארקע  ַא  זייער  איז  דָאס  און 
ווָאס מיר דַארפן כַאּפן. "תמחה" דַארפן מיר טון 
ָאדער  שיעור  ַא  הערט  ַא מענטש  ווען  למעשה! 
ַאמָאל נתעורר צו טון  ווערט ער  ַא ספר  לערנט 
תשובה, ָאקעי זייער גוט, ָאבער דָאס דארף אים 
און  וויינען  צו  בלויז  נישט  למעשה!  ברענגען 

וויינען און נישט טון למעשה!

יָא, מיר דַארפן ָאנהויבן במחשבה, ָאבער מיר 
קענען נישט בלייבן דערמיט, עס גיין צו למעשה 

אויך! טו למעשה! "זכור" און דערנָאך "תמחה"!

דער מהרש"ב לערנט 
ַארויס ַא מוסר השכל פון 
די חסידים...

איז  ווָאס  מעשה  ַא  ברענגען  אייך  וועל  איך 
געשען ביים רש"ב פון לויבאוויטש זצ"ל. 

הָאט  און  פַארברענגען  ַא  ביי  געזיצן  איז  ער 
טון  צו  חסידים  די  געווען  זייער שטַארק מעורר 
די  מצוות.  טון  און  תורה  לערנען  צו  תשובה, 
חסידים זענען געווָארן זייער נתעורר און זיי הָאבן 
ָאנגעהויבן וויינען. זיי הָאבן ָאנגעהויבן געטרַאכט 
הָאבן  זיי  טון.  תשובה  ריכטיג  זיי  קענען  וויַאזוי 

געוויינט און געוויינט זייער פיל. 

ּפלוצים איז ַאריינגעקומען ַא שול איינער ווָאס 
געווָארן  איז  יעדער  ַאנדערש.  אויסגעזען  הָאט 
דערשרָאקן – אוי! די רוסישע געהיים ּפָאליציי! 
ווָאס  אוי בַאשעפער  וויל!  ער  ווָאס  ווייסט  ווער 

זָאלן מיר טון? 

דַארפן  מיר  געזָאגט  הָאבן  מענטשן  טייל 
געזָאגט,  הָאבן  ַאנדערע  בַאהַאלטן.  זיך  לויפן 
טוט גָארנישט מַאכט זיך ַאזוי ווי גָארנישט הָאט 
ַאנדערע  זיין.  חושד  נישט  אונז  מ'זאל  ּפַאסירט 

אויפ'ן  לייגן  מ'זָאל  געזָאגט  הָאבן 
טיש רעכן ביכער, ס'זָאל אויסזען ווי 
און  מַאטָאמַאטיק  געלערנט  מהאט 
הָאבן  מענטשן  ַאנדערע  רעכענען. 
יעדער  געדַאנקן.  ַאנדערע  געהַאט 
געדאנק  זייער  פַארטיידיגט  הָאט 
זָאגנדיג מיינס איז די בעסטע און זיי 
איינער  גע'טענה'ט  ַאזוי   זיך  הָאבן 

מיט'ן ַאנדערן ווָאס צו טון. 

מענטש  דער  הָאט  צוביסלעך 
פַארלָאזט דָאס ּפלַאץ און ס'איז מער 
נישט געווען קיין געפַאר. הָאט דער 
מהרש"ב זיי געזָאגט: הָאט עטץ געזען 
איז  יעדער  ּפַאסירט?  דָא  הָאט  ווָאס 

צו  וועג  ַא  טרעפן  צו  פַארנומען  געווען  פיזיש 
ַארויסגיין פון געפַאר, ריכטיג? מיר הָאבן געזען 
זייערע  מיט  אויפגעשפרינגען  איז  יעדער  וויַאזוי 
נישט  הָאט  קיינער  ָאבער  געדַאנקן  אייגענע 

געוויינט, פַארווָאס? 

אויף  געווען  איז  ווָאס  סכנה  די  איר  ווייסט 
ווערן  געקענט  ווָאלטן  מיר  קָאּפ?  אונזער 
אין  סיביר  צו  פַארשיקט  ָאדער  איינגעשּפארט 
אן אויגן בליק און קיינער ווָאלט קיינמָאל נישט 
איז  איינער  יעדער  ָאבער  דָא,  צוריקגעקומען 
געווען פיזיש פַארנומען צו טרעפן ַא וועג, נישט 

צו וויינען און מען איז נישט געווָארן פַארלוירן. 

ווָאס מיר  זען דערפון איז ַאז ווען מיר וויינען, 
מיינט דָאס ַאז מיר גייען נישט טון עּפעס למעשה. 
וויינען  "מיר  עס:  מיינט  עּפעס  טוען  מיר  ווען 
נישט, מיר טוען למעשה"! ַאלזָא נישט וויינען איז 

די לעזונג, נאר טון למעשה!

ווען מיר ווערן נתעורר דַארפן מיר טון, פיזיש, 
למעשה!

איז  דַאווענען  ביים  וויינען  ַאז  זיך  פַארשטייט 
פון  קומט  דָאס  געוויינעריי.  סארט  ַאנדערע  אן 
ָאבער  ַא גוטע סימן,  ווָאס איז  ַאן ָאפענע הארץ 
וויינען ווען מיר דַארפן עּפעס טון, איז ַא סיגנַאל 
ַאז מיר ווייסן ס'איז נישט גוט נאר מיר זענען נישט 

גרייט צו טון למעשה...

טו עּפעס ווָאס ווערט ָאנגערופן "תמחה"! ווייל 
עמלק וויל אונז מַאכן ספיקות, ער וויל מיר זָאלן 
טרַאכטן: "אוי מיר זענען אויף צרות, מיר קענען 

גָארנישט טון, נאר וויינען".  

ניין ניין! גיי און טו למעשה! ַאזוי וועט עמלק 
ווערן אויסגעמעקט אויטָאמַאטיש!

ּפחד, שרעק, פַארלוירנקייט, וויינען, איז עמלק! 
טון למעשה סיי ווָאס, אפילו ַא קלייניגקייט, וועט 

ברענגען די ריכטיגע רעזולטַאטן. 

לָאמיר גיין טון!! הייבט אן ַאביסל, ָאבער גיט 
נישט אויף, ַאביסל ַאביסל, פילט ָאן די שיסל. 

ַא גַאנץ יָאר פרייליך און ַא גוטן שבת זכור. 

לָאמיר געדענקן נישט טרונקן און דרייוון ח"ו. 

צו די ווָאס ווילן הערן די צרות ווָאס איך מַאך 
מיט, בין איך זייער סַארי, איך בין נישט אין צרות 
מיט  ַארומגענומען  מעגליך  איז  גוף  מיין  ווייל 
ווייטאג ָאבער נישט מיין געדַאנק! און פון יעצט 
ביז ּפסח בין איך בלויז אין מיין מחשבה! דָאס איז 
ַא פרייע זָאנע ווָאס רופט זיך "לחירות" אין דעם 
"ענן הכבוד" מיט מיין בַאשעפער, הוי' ברוך הוא!

לא אירא רע כי אתה עמדי!

נחמי'

 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



שפ"ג
שת ויקהל פקודי, כ"ד אדר ת

פרייטאָג פר
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METROPOLITAN

Top notch
therapists

State-of-the
art rehab

Gourmet meals under the 
strict Skvere hechsher

Shabbos rooms
available for families

 היימישע
management

225 MAPLE AVENUE MONSEY NY 10952
845.352.9000 | www.northernmet.com

 
PREMIER REHAB

T H E  H E A R T  O F  M O N S E Y

Rockland's

See it for 
yourself or 
Take our 

guided tour.
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פלאמבינג - עלעקטריק 

 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

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
 C

OVID TEST
IN

G

  
Day 

Month 




 


 


 




 



 



 



 


 



 



 



 


 


 

 


 
   

Mar. 16 8:17 7:04 
 

6:47 5:17 
 

1:42 1:05 11:06 10:42 9:30 7:07 5:55 
 

   







Mar. 17 8:18 7:05 6:50 6:48 5:18 
 

1:42 1:05 11:05 10:41 9:29 7:05 5:53 
 

   

Mar. 18 8:19 7:06 
 

6:49 5:18 2:17 1:42 1:05 11:04 10:40 9:28 7:04 5:52    

Mar. 19 8:20 7:08 
 

6:49 5:19 
 

1:42 1:04 11:03 10:39 9:27 7:02 5:50 
 

   




Mar. 20 8:21 7:09 
 

6:50 5:19 
 

1:41 1:04 11:03 10:39 9:26 7:00 5:48 
 

   

Mar. 21 8:22 7:10 
 

6:51 5:20 
 

1:41 1:04 11:02 10:38 9:25 6:59 5:47 
 

   

Mar. 22 8:23 7:11 
 

6:52 5:20 
 

1:41 1:04 11:01 10:37 9:24 6:57 5:45 
 

   

Mar. 23 8:24 7:12 
 

6:53 5:21 2:17 1:41 1:03 11:00 10:36 9:23 6:55 5:43      

Mar. 24 8:26 7:13 6:58 6:53 5:21 
 

1:41 1:03 11:00 10:36 9:22 6:54 5:42 
 

   

Mar. 25 8:27 7:14  6:54 5:22 2:17 1:40 1:03 10:59 10:35 9:21 6:52 5:40    

 

  KJLIACH@GMAIL.COM 
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ביהמ"ד המפואר 'בית יעקב' דקהל יטב לב - שכונת בלומינגראוו קרית יואל

זה קלי ואנוהו: ביהמ"ד ווערט פרעכטיג באצירט מבית ומבחוץ לשמחת לב תושבי השכונה בפרט ותושבי העיר בכלל

פארענדיגט אינסטארלירן עיר קאנדישאן דאקס אינעם היכל עזרת נשים גאלעריעהערליכע שניצונגען אהערצושטעלן בנין ביהמ"ד מיט איר פולן גלאנץ
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שמחתי באומרים לי בית ה' נלך: מאיסטעטישער געביידע פון נייעם ביהמ"ד המפואר ווערט געזען ארויפפארענדיג מעריוואלד גאס

פלאטע פון נייע ווילעדזש באסעס אנגעקומען צום פובליק סעיפטי פארקינג לאט אויף מעריוואלד גאס אין שכונת בלומינגראוו קרית יואל
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שאכטל מיט מעכאניקער דערין ווערט אראפגעלאזט צום גענויעם אנטענעבילד פון גארפיעלד ראוד צום סעלפאן טאוער מערבית דרומית פון שטאט העכער די שטח בית רחל

סערוויס טאוער אין שטאט ווערט גע'סערוויס'ט

ישיבה תורת צבי ספינקא

הנהלת הישיבה איינגעהאנדלט באס צו פירן די תלמידי הישיבה מיט באקוועמע טראנספארטאציע צום ישיבה קאמפלעקס אויף פראספעקט גאס אין שכונת בלומינגראוו - קרית יואל
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שמחת שבע ברכות געפראוועט אין ביהמ"ד קהל עדת דזשעפערסאן 
לרגל שמחת החתונה בבית המגיד שיעור הרב ר' ישעי' שלום וואלבערג שליט"א

חשוב'ער גאסט הרה"ג ר' יואל קאהן שליט"א מו"ץ בקרית יואל ומרבני וועד העירובין ביים אויפטרעטן בשבח פונעם שכונה מיט די זעלטענע אחוה ושלום צווישן אלע תושבים און מתפללים

כותלי ביהמ"ד יוכיח: מודעות פון אלע קהילות ומוסדות, ראשון הוא, אויפטריט פון הרב ר' יואל פארקאש שליט"א 
בניך קודמין, כוללים, קופות הצדקה, שיעורי זכרו א.א.וו. 
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ס'איז אפעציעל... מ'ווארפט פאשקעווילןהמתכבד בקלו"ן חבירו

שטעטל'דיגע פידל שפילער

וועהלט אויס א משלוח מנות לויט אייער אפעטיט...

מי האיש החפץ חיים וגו'
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מאביל פון תלמידי ישיבה 'תורה וחסד' המספיק ביים פארבייפארן נייעם פליגל פון גרויסן ביהמ"ד 

אלטערנאטיוון אין אנדערע געגענטער אן א פובליק סעיפטי פורים מאפע

פארכאפט אינעם נעץ...

קופת חתנים פון ישיבת שער המלך, און תלמידי ישיבת גבוה שיעור ד' קרית יואל ביי סעודת פורים באולם 
החתונות 'עטרת מייזעלס' אצל הרה"ח ר' זלמן לייב וואלדמאן שליט''א מראשי ק"ק חרדים קרית יואל 

א חופה אויף רעדער
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היימישע בעקעריי געהאנגען גרעסטע חלה 

קופת עמוד החסד מיט א האקעלע מעסעדזששטויביגע בלינקערס... גם זו לטובה... ס'קען זיין ערגער...

זוכענדיג פאר איבערבלייבענישן פונעם געקראכטן באלאן...
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אנגעטרינקען עד דלא ידע בין בלויע לרויטע

סאטמאר פלייש מיט פרישע שוחטים

חברים וואלונטירן מיט סטעיט פאליציי ביי א פארברעכן סצענע אינעם וברוב עם הדרת זקן
שאפינג סענטער ווי מען האט גע'גנב'ט פון די לאנדאס גראסערי
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פרעכטיגער סטרוקטור פון ביהמ"ד המפואר בעהוץ שטארט ארויס אין די ערשטע הויכע שניי דהאי שעתא

חברה הצלה גאראדזש אקטיוו אין לויף פונעם שניי בליזארדשניי טרעקל אויף פארעסט אינטערגעהויבן ווארטנדיג אויף הילף צו טוישן א רעדל
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הרה"ח ר' בעריש לויפער הי"ו ראה"ק ביהמ"ד שערי חיים ביים איבערגעבן דעטאלירטע פלענער פארן לאנדאס גראסערי: נייע אריינגאנג צום חמץ סטאר פון געהעריגן געשעפט
רב הרה"ג רבי שמעון דייטש שליט"א און פארן נדבן הרבני הנגיד מו"ה אברהם יודא מאנדל הי"ו 

רוט 6 אין טאון אוו וואדבורי געווען אפגעשלאסן אויף ביידע דירעקציעס צוליב שווערע גליטשן 
וואס האט געפירט צו מולטי קאר עקסידענטן און פילע וועלכע האבן אריינגעגליטשט ביי די זייטן 

פון די ראודס אריינגערעכנט איין אמבולאנס
עמערדזשענסי טיר געעפענט אלס א סגולה צו געניסן פון ערשטן שניי
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חברים הילפס פלאטע ווארימט זיך אין די פארטאגס שעה'ן נאכן גרויסן שניי זיך גרייטנדיג צו א פארנומענע טאג 

עמערדזשענסי פערסינאלן ביי א עקסידענט אויף קרעגוויל 
קאר. רוט 17 עם אין שכונת טשעסטער קרית יואל

הויכע שניי האט געפירט צו מערערע שווערע עקסידענטן נישט זייענדיג געוואוינט העכער א יאר צו שנייען
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גרויסע בערינג וואנט ווערט געבויעט ביים נייעם פארקינג שטח פון ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל 

קרית יואל

מתפללי ביהמ"ד ברך משה אויף ד.א. ווידער דאנקבאר פאר פאקוס אין חינוך פארן עלימענירן 
צעמענטענע בריקאדעס

שארטקאט המורחבת צווישן סקאנימאנק ראוד און רעיוואד גאס פאר די באקוועמליכקייט פון די פיסגייער

נייע ווילעדזש באס סטאפס איינגעשטעלט אויף עטליכע ווינקלען אין שטאט - ווערט געזען נייע באס 
סטאפ קעגן איבער מצילי אש סטאנציע אויף חברון גאס

פולקאמע רענאוואציעס אויפן 'מאנראו דענטעל' לאקאציע אינעם 
שאפינג סענטער געביידע אויפן רוט 208 - קעגן איבער לי עוו.
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מוסדות סאטמאר קרית יטב לב

טראקטארן ביים אויסגראבן ריזיגער גרוב צו גיסן די יסודות פארן נייעם ת"ת געביידע 'בנין בראך' אויפן שטח המוסדות אויף מעין סטריט אין קרית יטב לב

'עינים' אקטיוו איבער די אידישע גאסן

ביים פארטיילן עינים סטיקערס פאר פארשטעלטע קינדערא שמחת עינים און א שמירות פורים...
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לימוד התורה בין מגילה למגילה צוגעשטעלט דורך קהל יטב לב בני ברק
פטרון הכולל הרבני הנכבד מו"ה דוד מאיר טאהלער שליט"א

איבערגעפילטע היכל ביהמ"ד פארקאכט בלימוד התורה פורים ביינאכט

מחזה נהדר זקנים עם נערים אינעם 'כולל הדר קבלוה' שע"י התאחדות אברכים ד'סאטמאר בני-ברק
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מאורעות בק"ק סאטמאר - מאנטשעסטער

שושן פורים שפיל אין סאטמאר'ן ביהמ"ד אין מאנטשעסטער בראשות הגה"צ אב"ד קהלתינו שליט"א
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אין א געשמאקע וועלט.
אין א ווארימע משפחה.

מיט צייט, צו לעבן, דאווענען, און לערנען.

זיך געטראפן!

געווען אמאל שיכור... 
קראנק... פארשוועבט...

געווארן נארמאל, 
געזונט אין פריש, 
'נאכן אויפגעבן' 
די סמארטפאון! 

! ' ה ל ו  ד ו ה

ארבבתימדרשים
מ
ט
א
ד?ס לב יטב

הל
ק
עפ"יד

פקודת 
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ּפַאניק אין 'טשעסטער ַאקַאדעמיע' 
אין רעזולטַאט פון סטרַאשונקע 

מעסעדזש שטעלט זיך ַארויס צו זיין 
אומבַאגרינדעט 

איז  אינדערפרי  מיטוואך 
א  אויף  מעסעדזש  א  אריינגעקומען 
סאציאלע מידיא פלאטפארמע פון די 
'טשעסטער הויך שולע' סטודענטן, אין 
וועלכע דער אנאנימער האט געשריבן 
וואס  מעסעדזש,  אויפברויז  לאנגע  א 
האט אויסגעפירט מיט א סטרַאשונקע 

אז ער גייט אומברענגען זיי אלע. 

איז  וואס  מעסעדזש,  דרָאאונג  די 
פאליציי  די  צו  געווארן  באריכטעט 
דורך די עלטערן פון א סטודענט, איז 
ערנסט  זייער  געווארן  אויפגענומען 
ביי די געזעץ אינפָארסירער, וועלכע 
קיין  נעמען  געוואלט  נישט  האבן 
דעם  פארשפארט  האבן  און  שאנסן, 
איינעם  יעדן  פארארדענט  און  שולע 
אויפן  פארבלייבן  צו  שולע  דער  אין 

ארט.

פון  אנוועזנהייט  מאסיווע  א 
אראפגערופן  געווארן  איז  פאליציי 
פארזיכערן  צו  ארט  דעם  אויף 

זאל  שיסער  פאטענציאלע  א  אז 
קען  ער  בעפאר  באגעגענט  ווערן 

זארג  אויס  שולע.  דעם  אין  אריינגיין 
פון  געקומען  איז  דרָאאונג  די  אז 

שוין  זיך  געפינט  וועלכער  איינעם 
פארארדענט  אלע  זענען  שולע  אין 

אין  פארזיכערן  זיך  צו  געווארן 
צימערן. זייערע 

וואס  אגענטורן  פאליציי  די   
ארט  אויפן  געווען  אנוועזענד  זענען 
אנדערע  צווישן  אנטהאלטן  האט 
פאליציי  טשעסטער'  אוו  'טאון  די 
אוו  'ווילעדזש  די  דעפארטמענט, 
דעפארטמענט,  פאליציי  טשעסטער' 
שעריף  קאונטי  'אראנדזש  די 
יארק  'ניו  די  און  דעּפַארטמענט' 

סטעיט' פאליציי.

די סטודענטן זענען פארבליבן אין 
שעה  עטליכע  פאר  ערטער  זייערע 
ארויסגעשיקט  געווארן  זענען  זיי  ביז 
צייט.  מיטאג  ארום  שולע  פון 
פאליציי  די  האבן  דערנאך  באלד 
אונטערגעזוכט די גאנצע געביידע צו 
קיין  נישטא  איז  עס  אז  מאכן  זיכער 
מַאטעריַאל  אויפרייס  אדער  באמבע 
און אז די סטודענטן זאלן זיך קענען 
צוריקקערן צו די שולע א טאג דערויף. 
שולע  די  איז  דאנערשטאג  אום 
געווענליכע  זייער  אין  צוריק  געווען 
סקעדזשול אבער מיט א פארמערטע 

פאליצייאישע אנוועזנהייט. 

אקאדעמיע  טשעסטער  די 
באשטייט פון די הויכע און מיטעלע 
פרי  יוניאן  טשעסטער  די  פון  שולע 
עלעמענטרי  די  דיסטריקט.  סקול 
געהעריג  ווי  אנגעגאנגען  איז  שולע 
דורכאויס די גאנצע טאג פון מיטוואך 

אויף איר געווענליכע סקעדזשול.

אלגעמיינע באריכטן

'אובער' קַאר טריּפס 
שוין אוועילעבל 
דורכ'ן טעלעפָאן 

אין ניו יָארק
ערליכע  פאר  נייעס  גינסטיגע  אין 
אידן מהדרין מיט כשר'ע טעלעפָאנען, 
אז  געמאלדן  פירמע  'אובער'  די  הָאט 
מען קען שוין באקומען א רייזע פון די 
דורך  קָאמּפַאני,  סערוויס  קאר  'אובער' 
טעלעפאן  דורכ'ן  טריפ  א  פארלאנגען 
די   .1-833-873-8237 רופן  מיט'ן 
ארויסגעלייגט  האט  קאמפאני  'אובער' 
א מעלדונג אין וועלכע זיי זאגן אז "מיר 
פארשטייען אז געוויסע מענטשן וואלטן 
איינעם  מיט  רעדן  געוואלט  ענדערש 
אויפ'ן טעלעפאן צו באשטעלן א קאר, 
אן  געשאפן  מיר  האבן  דעריבער  און 
א  צו פארלאנגען  צו אריינרופן  אפציע 

רייזע". 

די ָאּפציע צו אריינרופן 'אובער' דורך 
דעם טעלעפאן איז דערווייל אוועילעבל 
אריזאנע,  קאליפארניע,  פלארידא,  אין 
ניו יארק, ניו דזשורסי, פענסילוועניע און 
טעקסַאס. די 'אובער' פירמע זאגט אז זיי 
אויסברייטערן  צו  דאס  בקרוב  האפן 

איבער גאנץ ַאמעריקע. 

 1888-USE-UBER נומער  דער 
וועלן  זיי  און  ווערן  גערופן  קען 
דעם  פון  אינפארמאציע  די  אריינשיקן 
ער  וואס  קאר  סארט  דער  דרייווער.  
פלעיטס  לייסענס  זיינע  פארמאגט, 
נומערן און די געשאצטע צייט ווען ער 
וועט אנקומען. א באזונדערע מעסעדזש 
דער  ווען  ווערן  ארויסגעשיקט  וועט 

צו  אדרעס  צום  אן  קומט  דרייווער 
וועלכע ער איז פארלאנגט געווָארן. 

זענען  וועלכע  אידן  ערליכע  פאר 
אומאויסגעהאלטענע  פון  מתנזר  זיך 
הוראות  פי  על  בַאנוץ,  סמַארטפָאון 

ספעציעל  איז  שליט"א,  הרבנים 
אין  אז  ַאנטוויקלונג  די  בַאגריסענד 
ערטער אדער צייטן וואס מען קען נישט 
קיין געהעריגע אידישע קאר  באקומען 
סערוויסעס וועט מען זיך קענען באנוצן 

זיין  אן  סערוויס,  'אובער'  דעם  מיט 

אויסגעשטעלט צו קיינע מכשולות. עס 

איז אבער וויכטיג צו געדענקן צו שטיצן 

סערוויסעס,  קאר  אידישע  לָאקַאלע  די 

וחי אחיך עמך.
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ָאלסטער קַאונטי 
פינַאנציעלע 

סיסטעם אונטער 
'אודיט' אין שָאטן 
פון רעזיגנַאציע 

פון קַאונטי פינַאנץ 
קָאמישָאנער

פון  פינאנצן  די   - קינגסטַאן 
'ָאלסטער קַאונטי' וועט אונטערגיין א 
דעם  דורך  אודיט'  פארענזיק  'סטעיט 
סטעיט קאמפטראלער און די קאונטי 
דער  אפיסעס.  אטוירני'ס  דיסטריקט 
דורך  געווארן  געמאלדן  איז  אודיט 
דעם נייעם קאונטי עקזעקוטיוו דזשאן 
האט  זי  וואס  בריוו  א  אין  מעצגער 
געשיקט פאר די קאונטי איינוואוינער. 

וועט  וועלכע  אויספארשונג  די 
דורכדרינגליך  ווערן  אדורכגעפירט 
קאמפטראלער  סטעיט  די  דורך 
דיסטריקט  דעם  פון  אפיס  דער  און 
רעזולטאט  אין  געקומען  איז  ַאטוירני, 
פון די רעזיגנאציע פון דעם לאנגיעריגן 
קָאמישָאנער,  פינאנץ  קאונטי 
ווערן  נאכ'ן  רעזיגנירט  וועלכער האט 
טויזענטער  בארויבן  אין  באשולדיגט 
דאלארן פון דער 'הורלי רעקריאעישאן 
אסאסיעישאן', א פריוואטע קאמפאני 
אין וועלכע דער פינאנץ קאמישאנער 
זייער טרעזשוראר,  האט געדינט אלס 

אדער פינאנץ מיניסטער.

אלסטער  לאנגיעריגער  דער 
בורט  קָאמישָאנער,  פינאנץ  קאונטי 
מיט  באשולדיגט  געווארן  איז  גולניק, 
די  פון  דאלארן  טויזענטער  גנב'ענען 
איז  ער  וועלכע  אין  פירמע  פריוואטע 
געווען א טרעזשוראר, און באלד ווי די 
באשולדיגונגען זענען געווארן באקאנט 
דזשאן  עקזעקוטיוו,  קאונטי  דער  האט 
זאל  ער  אז  גולניק  באפוילן  מעצגער, 
נעמען אפלויף פון דעם דזשַאב, ביז ווען 
פארענדיגט.  ווערט  אויספארשונג  די 
גולניק באשלאסן  דעם האט  אנשטאט 

צו רעזיגנירן פון זיין אמט.

ווי נאר בורט גולניק האט רעזיגנירט 
פון זיין אמט האט מעצגער באפוילן זיין 
צו  צוטריט  זיין  פַארשליסן  צו  שטאב 
אלע רעגירונג פינאנציעלע סיסטעמען 
און אלע באנק אקאונטס, זיין קאונטי 
ווי  צוטריט,  אימעיל  און  נעטווארק 

אין  אריין  צוטריט  פיזישע  זיין  אויך 
אריינגערעכענט  געביידעס  רעגירונג 
נייע  צוטריט.  קארד  קרעדיט  אלע 
שלעסער זענען געווארן אינסטאלירט 

אין די פינאנץ קאמיטע אפיסעס. 

טעכנאלאגיע,  פיזישע  אלע  אויך 
קאמפיוטער  אריין  רעכנט  וואס 
זענען  סעלפאונס  און  עקוויפמענט 
געווארן פארזיכערט און אוועקגעלייגט 
גולניק'ס  נאך  מינוטן  אין  באלד 
געזאגט.  מעצגער  האט  רעזיגנאציע, 
אין א בריוו האט זי געזאגט אז זי האט 
א  אדורכפירן  צו  דינאפאלי  געבעטן 

אויב  באשליסן  צו  אודיט'  'פארענזיק 
פון  בארויבט  געווארן  איז  קאונטי  די 
ווען  קאריערע  די  דורכאויס  געלט 

גולניק האט געדינט אין דעם אפיס. 

דזשען מעצגער, די קאונטי עקזעקוטיוו 
דעם  אין  אריין  נארוואס  איז  וועלכע 
אמט מיט עטליכע חדשים צוריק, האט 

סטעיט  די  אז  אויך  וויל  זי  אז  געזאגט 
אידענטיפיצירן  זאלן  אויספארשער 
וועלכע  סיסטעם  דעם  אין  ערטער 
דארפן ווערן פַארבעסערט, צו פארמיידן 
אז די פינאנצן פון דעם ציבור זאל ווערן 
איז  פערספעקטיוו  מיין  "פון  בארויבט. 
אין  מאמענט  גוטער  פונקט  א  צייט  די 

די  איבערגיין  גוט  זאלן  מיר  וועלכע 
און  סיסטעם  פינאנציעלע  קאונטי'ס 
מָאדערניזירן  צו  רעקארדס,  אינערליכע 
און  נויטיג,  איז  עס  וואו  סיסטעם  דעם 
און  זיכטיגקייט  פון  שטאפל  א  שאפן 
די  פאר  זיך  קומט  וואס  זיכערהייט 
בריוו  מעצגער'ס  האט  שטייערצאלער" 

געלויטעט.

אלגעמיינע באריכטן

סט. ליוק שּפיטָאל עפענט מעדיצינישע 
ָאפיס אין 'טַאון ָאוו ניובורג'

שפיטאל  קָארנווָאל'  ליוק  סט.  'מאנטיפיאור  די 
וואך געעפענט א מעדיצינישע געזונטהייט  האט די 
צענטער אין דער 'טאון אוו ניובורג', צו אויפנעמען 
זוכן  וועלכע  מענטשן  באדינען  און  פאציענטן 
מעדיצינישע באהאנדלונגען. די מעדיצינישע גרופע 
האט אפגעהאלטן זייער 'גרענד אפענינג' און 'ריבאן 
קאטטינג' צערעמָאניע, ביי זייער נייע לאקאציע אויף 
1418 רוט 300, אין דער 'טאון אוו ניובורג', אויף דעם 

לאקאציע  "אמני-קעיר"  געוועזענער  דער  פון  ארט 
וואס איז פארשלאסן געווארן אום 2017.

אויפנעמען  וועט  צענטער  מעדיצינישע  נייע  די 
וואלק-אינס און וועלן אויך צושטעלן פריימערי קעיר, 
לאבאראטאריע  און  קעיר  העלט  אקיופעישאנעל 
וועט  סערוויסעס  רעדיאלאדזשי  סערוויסעס. 
די  זאגט  צוקונפט,  נאענטע  די  אין  נאכקומען 

פארוואלטונג. 

מיט  געווארן  אויפגענומען  איז  אפיס  נייער  דער 
וועלכע  באאמטע,  לאקאלע  די  דורך  צופרידנהייט 
דעם  פאר  שילד  ווילקאמען  א  פרעזענטירט  האבן 
גרויסארטיגער  זייער  פון  צייט  דער  אין  צענטער 
אויפן  דערגרייכט  ווערן  קען  אפיס  דער  באנייאונג. 

טעלעפאן דורך רופן 845-561-0642.
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ריכטער מַאכט 
צענישט 

נייע טענענט 
פַארזיכערונג געזעץ 
פון 'פאקיפסי סיטי'

א געזעץ אדורכגעפירט דורך די סיטי 
פון פאקיפסי אום יאר 2021 צו באשיצן 
טענענטס פון הויכע רענט העכערונגען 
גרינג  ארויסגעווארפן  ווערן  פון  און 
געווארן  איז  הייזער  זייערע  פון 
סיטי  א  דורך  ַארויסגעשליידערט 
ריכטער, אין א לעצטיגע געריכטליכע 
נידערלאגע פאר די כוואליע פון טענענט 
געווארן  זענען  וועלכע  באשיצונגען 
רעגירונגען  סיטי  דורך  אדורכגעפירט 
לענגאויס ניו יארק. די איינציגע שטעט 
ענליכע  אדורכגעפירט  האבן  וועלכע 
געזעצן און עס איז נאך נישט געווארן 
אנידערגעשטימט דורך די ריכטער איז 

בלויז קינגסטאן און ביעקאן.
האט  מארא,  פרענק  ריכטער,  דער 
עוויקשאן"  "גוד  די  אז  דעקלערט 
האט  סיטי  פאקיפסי  די  וואס  געזעץ 

געזעצליך  נישט  איז  אדורכגעפירט 
מיט  קאנפליקט  אין  איז  עס  וויבאלד 
רענטאל  איבער  געזעצן  סטעיט  די 
וועמענס  טענאנט  איין  ּפרַאּפערטיס. 
ארויסגעווארפן  געווארן  איז  עוויקשאן 
אין  געווען  נאך  איז  געזעץ  די  ווען 
קראפט, און וועט יעצט אויסשטיין צו 
דירה,  איר  פון  ארויסגעווארפן  ווערן 
איז געווען א 87 יעריגע פרוי וועמענס 
רענט איז געווארן געהעכערט מיט 23% 
אין  דירה  די  ביי  יָאר,  פארלאפענע  די 
וועלכע זי וואוינט שוין פאר די לעצטע 

כמעט 50 יאר.
די אורטייל קומט נאך וואס ענליכע 
איז  טענענטס  באשיצן  צו  געזעצן 
דעם  דורך  ארויסגעווארפן  געווארן 
פון  סיטי  די  אין  סיסטעם  געריכט 
ניובורג און ָאלבַאני. דָאס צייגט אן אז 

די געזעצן וועלכע זענען אזוי פאפולער 
שטעט  ליבעראלע  געוויסע  אין 
נישט קענען  וועלן  יארק  ניו  לענגאויס 
אדורכלעבן די ניו יארק סטעיט געריכט 
אדוואקטן  האבן  דעריבער  סיסטעם. 
וועלכע שתדל'ען לטובת די טענענטס 
באשלאסן זיך צו ווענדן, ַאנשטָאט דעם, 

צו די סטעיט געזעצגעבער אז זיי זאלן 
איבערמאכן און צולייגן געזעצן וועלכע 
זאלן באשיצן די רעכטן פון די טענענטס 

לענגאויס די גאנצע סטעיט.
"גוטע  ענליכע  אן  דא  שוין  איז  עס 
ליגט  וועלכע  געזעץ  עוויקשאן  סיבה" 
סענאט  סטעיט  יארק  ניו  די  אין  שוין 

און לעגיסלאטור פאר די פארלאפענע 
שטייט  עס  אבער   ,2019 פון  יארן 
די  אין  צוקונפט  אומזיכערע  אן  אויס 
וואס  סעסיע  רעגירונג  לעגיסלאטיווע 
האט זיך יעצט אנגעהויבן אין אלבאני. 

רענט  פון  שטיצער  פאליטישע  די 
קאנטראל און טענענט רעכטן זאגן אז 
געליטן  האבן  זיי  וואס  דורכפעלער  די 
נישט  איז  סיסטעם  געריכט  די  אין 
זענען  פארשלאגן  זייערע  וויבאלד 
נישט ריכטיג, נאר וויבאלד דער רעכט 
אויף באשטימען דעם געזעץ ליגט אין 
דעריבער  לאקאל.  נישט  און  אלבאני 
אין אלבאני  געזעצגעבער  אז  זיי  בעטן 
זאלן זיך צוזאמענזעצן און באשטימען א 

בינטל געזעצן צו אדרעסירן די טעמע.
זאגט  זייט  אנדערער  דער  פון 
פארטרעט  וואס  ארגאניזאציע  אן 
לענדלארדס אז זיי זענען זייער צופרידן 
געריכט  דעם  פון  באשלוס  דעם  מיט 
די  פון  רעכטן  די  פארזיכערן  צו 
לענדלארדס אויף זייערע הייזער אז עס 
זאל נישט ווערן צונישט געמאכט דורך 

די סטעיט און לאקאלע רעגירונגען.
האט  האוקול  גאווערנער 
מאנדאטן  פון  רייע  א  פארגעשלאגן 
פארשנעלערן  העלפן  צו  געזעצן  און 
יארק,  ניו  אין  קאנסטראקשען  האוזינג 
די  אריינגעשטעלט  נישט  האט  אבער 
ווערט  וואס  געזעצן,  רעכט  טענענט 
דורך  באשטעטיגט  ווערן  צו  געזוכט 
ליבעראלע  און  פראגרעסיווע  מער  די 
געזעצגעבער אין די ניו יארק קעּפיטַאל. 
טענענט  די  איבער  דעבאטע  די   
ווארשיינליך  זיך  וועט  געזעצן  רעכט 
אויסשפילן אין די קומענדיגע וואכן און 
חדשים אין פארהאנדלונגען צווישן די 
סענאטארס  סטעיט  און  לעגיסלאטורן 

און דעם גאווערנערס אפיס.

אלגעמיינע באריכטן

סטעיט סענַאטָאר סקופיס וויל 
אויפטרייבן שטייערן פון געשעפטן 
אויף פעדערַאלע און סטעיט לַאנד

סטעיט  יארק  ניו  דער 
האט  סקופיס,  דזשעימס  סענַאטָאר, 
וועט  וואס  געזעץ  א  אויפגעברענגט 
דיסטריקטס  סקול  לאקאלע  ערלויבן 
און רעגירונגען צו זאמלען ּפרַאּפערטי 
קָאמּפַאניס,  פריוואטע  פון  שטייער 
ביזנעסער  זייערע  פארמאגן  וועלכע 
די  פון  לאנד  אויף  געשעפטן  אדער 
רעגירונג,  סטעיט  אדער  פעדעראלע 
וואס לויט דעם יעצטיגן געזעץ זענען 
קיין  צו צאלן  נישט פארפליכטעט  זיי 

לאקאלע שטייערן.

סקופיס זאגט אז די פארגעשלאגענע 
שטייער  די  אראפנעמען  וועט  ביל 
איינוואוינער,  לאקאלע  די  פון  לאסט 
קליינע געשעפטן און ביזנעסער אין די 
גרעסערע  א  צאלן  וועלכע  געמיינדע, 
ביל פון שטייער, צוליב וואס די וועלכע 
לאנד  פעדעראלע  מיט  זיך  באנוצן 

סקול  לאקאלע  די  פאר  נישט  צאלן 
דיסטריקטס און מוניציּפַאליטעטן.

געוויסע  ווי  ביזנעסער,  פריוואטע 
ּפרַאּפערטי  דינגען  וועלכע  האטעלן 
פון די פעדעראלע רעגירונג אין 'וועסט 
צו  פארפליכטעט  נישט  זענען  ּפוינט', 
בלויז  ווען  שטייערן,  לאקאלע  צאלן 
עטליכע גאסן ארויפצו זענען פארהאן 
געשעפטן  און  ביזנעסער  ענליכע 
מיט  פַארמעסטן  זיך  דארפן  וועלכע 
זייערע  אבער  געשעפטן,  ַאנדערע  די 
וויבאלד  העכער  פיל  זענען  קאסטן 
באצאלן  צו  פארלאנגט  יא  ווערן  זיי 

לאקאלע און סקול שטייערן. 

"דאס שאפט אן אומגלייכהייט וואס 
שאדט פאר די ביזנעס" האט סקופיס 
ערקלערט. "די קאסט פון אויפהאלטן 
א ביזנעס אין ניו יארק איז שוין סיי ווי 
גאר הויך פאר א געווענליכע ביזנעס. 

אז  פארזיכערן  צו  איז  ציל  אונזער 
נישט  דארפן  סטריטס  מעין  אונזערע 
טראגן אויף זיך אן אומגלייכע שטייער 
לַאסט, ווען זייערע קאנקורענטן צאלן 
פאר  באשטייערן  צו  גארנישט  נישט 
אינפראסטרוקטור  שולעס,  אונזערע 

און לאקאלע פאליציי".

איבער 80 פראצענט פון די טאון אוו 
ּפוינט'  'וועסט  וועלכע  אין  היילענדס, 
אייגענטום  די  אין  איז  זיך,  געפינט 
פעדעראלע  די  אדער  סטעיט  די  פון 
די  אז  מאכט  דאס  וואס  רעגירונג, 
צאלט  טאון  דעם  פון  טייל  גרעסטע 
קיינע  נישט  כמעט  אדער  אינגאנצן 
ביישטייערט  און  שטייערן  לאקאלע 
אויב  דיסטריקט.  סקול  דעם  צו  נישט 
אין  אריינגיין  ביל  סקופיס  דער  זאל 
אריינברענגען  דאס  וועט  אפעקט 
אין  דאלארן  מיליאן   20 ווי  אזויפיל 

די  סטעיט.  דעם  לענגאויס  שטייערן 
סופערווייזער  היילענדס'  אוו  'טאון 
האט זיך באדאנקט פאר סקופיס פארן 

פארשלאגן דעם ביל.

סקופיס האט שוין לאנג גע'שתדל'ט 
צו פארמאכן לעכער אין די ּפרַאּפערטי 
האט   2021 אין  געזעץ.  שטייער 
פערמענאנטע  א  פארזיכערט  ער 
פראוויזיע צו פארלאנגען ַאז די סטעיט 
שטייערן  ּפרַאּפערטי  באצאלן  זאל 
'גוזפאנד  ּפַארק,  סטעיט  א  אויף 
מַאונטעין', וואס האט אריינגעברענגט 
אין  דאלארן   100,000 פרישע 
טאונס  די  פאר  איינקונפט  יערליכע 
די  טשעסטער.  און  בלומינגראוו  פון 
שטייער ביל פאר יעדע פארק אויסער 
לאנג  שוין  איז  מַאונטעין'  'גוזפאנד 
יארק  ניו  די  דורך  באצאלט  געווארן 

סטעיט.
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