
אין ברען פון אינפלַאציע-קריזיס ַא שטיק חיות: חיזוק׳פולע ערמוטיגונג ביי הנהלת המוסדות זעענדיג עלטערן׳ס געטריישַאפט איז עד אין לשער ואין לתאר!

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 24,March 24, ‘23  •  ב"ה   •   פרייטָאג ויקרא, ב' ניסן תשפ"ג לפ"ק  Vol. 11 • #24 (506)

נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 
info@looprealtyinc.com 

52 Bakertown Rd. Suit #419

Residential   |   Commercial   |   Sales   |   Rentals

העכער 1,000 עלטערן הָאבן שוין 0 בַאלַאנס!
״2 גורלות״ ווערן געצויגן ״יעדן איינציגן טָאג״ פַאר ַאלע עלטערן וועלכע זענען אויסגעצָאלט מיט ״0 בַאלַאנס״!

'חברה הצלה קרית יואל' אפגעהאלטן 
איספערירענדער פַארזַאמלונג פון 'הכרת הטוב' 

פַאר די נָאענט צו 'הונדערט' געטרייע ווָאלונטירן 
וועלכע לויפן אויף טויזנטער 'הצלה רופן' 7/24

העפטיגע ּפלענער ווערט דיסקוטירט צו עפענען נייע ארויסגאנג פון 
'שכונת ברך משה' צו 'עיקערס רָאוד' אויפ'ן בארג צו לינדערן טרַאפיק

נייע 'דינוב-עיקערס' קאנעקטינג ראוד וועט דראסטיש רעדוצירן שווער אנגעלייגטע גאסן נאך 
די פארצויגענע 'בעיקערטאון קאנסטרוקציע' וואס אפעקטירט שווער דעם טרַאפיק פלוס

גרויסער ווַאלד אויפ'ן סטעיט פאליס 
ראוד אויסגעהַאקט ביי פרישע פַאזע 
פון ריזן 56 אקער לַאנד ּפרַאּפערטי 

אויסצוברייטערן דעם שכונת 'וואדבורי ווילַאס' - קרית יואל
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פרישע 
פאזע

מחיל אל חיל:ומא"ה מכם לרבבות ירדופו:

ג נ ו כ י י ר ג ר ע ד

בס"ד

מעכטיגער קערה קאמפיין צו אריינברענגן א 
שמחת יו"ט אין שטאט "דורך כולל סאטמאר 

קרית יואל" שלאגט טיפע ווארצלען; די 
שטאט אנשליס פלאקערט אהן אויפהער

די אויסגערופענע חבורת 
"מאיר עיני חכמים" לשמו 

ולזכרו פון הרה"ח ר' מאיר ב"ר 
ארי' לייביש ע"ה ]טייטלבוים[ 
צייכנט אפ "פערטע סוף זמן" 

מיט זעלטענע הצלחה
"קול חזרה" דונערט אפ אין כולל די לעצטע וואכן 
פון זמן, איבער'חזר'נדיג אלע לימודים פונעם זמן, 
נאכגעפאלגט מיט א בחינה און תמיכה מיוחדת

כולל סאטמאר קרית יואל

קערה קאמפיין

פַאנטַאסטישע ּפסח-חלוקה 
"חסדי גאלדא ורבקה" 

דורכגעפירט אין די ווערד 
פון 150,000 דאללער

ספאנסארט 
דורך:

רבני חבורת "משפט 
אליהו" פארהערט 

"הלכות ד' שומרין" אין 
"חושן משפט" חלק ג'

ט' ּפָ ן ִמׁשְ יָת חֹׁשֶ דינסטאג לסדר 'ְוָעׂשִ

ערבי פסחים תשפ"ג תמיכה און הוצאות יו"ט פאר רבני כוללינו

ִׁשָׁשה ֵמאֹות ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָׁשה ֵמאֹות ָאנּו יֹוְדִעים!ִׁשָׁשה ֵמאֹות ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָׁשה ֵמאֹות ָאנּו יֹוְדִעים!

 לפיכך 
אנחנו 
חייבים!

 ארויסהעלפן דעם "קופת הקהילה" 
איז א חיוב וואס ווערט שוין געברענגט 

אין הלכה, ארויסצוהעלפן די 
צענטראלע קופה פון שטאט וועלכע 

זארגט זיך פאר יעדן יחיד!!!

קרית יואל'ס 5'טע הצלה סטאנציע:

גרויסער שטח אויפן 'נינינגער ראוד'  
אין צענטער פון שטָאט ענדגילטיג  

באשטעטיגט אויפצובויען 
דערויף  העכסט-סָאפיסטיקירטע 

'הצלה סטַאנציע'  צום דינסט 
פון 'חברה הצלה קרית יואל'



2

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

2,078
משפחות אלמנות

4,012
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
בעזהי"ת די קומענדיגע וואך פון זונטאג און מאנטאג פ' צו )ד'-ה' ניסן( 

ברויך מען אהיים טראגן די פעקלעך )וויין, גרעיפ דזשוס, קארטאפעל, אייער, עפל, אראנדזש, 
גרעיפרוכט, צוויבל( פאר אלע משפחות פון אלמנות ויתומים.

בעטן מיר יעדן פערזענליך אז מ'זאל קומען צוהעלפן און אהיים טראגן די פעקלעך פאר 
אלע משפחות פון אלמנות ויתומים, לכל הפחות פאר איין משפחה, וכל המרבה הרי 

זה משובח
ביטע רופן 4       718-782-5349

ס'וועט ווערן געטיילט, פון 8 פלעצער
1( וויליאמסבורג - 2( קרית יואל - 3( מאנסי-סקווירא - 4( קווינס - 
5( פייוו טאונס - 6( לעיקוואד - 7( מאנטריאל-טאהש - 8( טאראנטא

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

נ"ב. תלי"ת האט מען אהיים געטראגן די מצות פאר אלע משפחות פון אלמנות ויתומים.

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

ex
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We've Moved:

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

 אן עלעגאנטער 
העמד לכבוד יו"ט.

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

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

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

לעצטע ווארט נישט ביז די
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845.241.8787 $72
10X פאר

$36
1 פאר

$54
5 פאר

$360
100 פאר

$180
40 פאר 20 פאר

$100
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ON THE CORNER OF ROUTE 59 & 306
845-371-7200  |  WWW.CARE365.COM 
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��	��������������	��
845.603.7263
O�ce@RidgeFramers.com

Labeled for Greatness TM

TM

845.425.2299

גייט איר אריין אין א

פארן סכום פון
$100 און העכער

 וועכנטליכע גורל
אויף א הערליכע

זילבערנע
כוס של אליה

געווינער #2
משפחת מאנהייט

ספרינג וועלי נ.י.

13#ראפפעל

בס”ד

מינוט
זונטאג י”א ניסן, בחצות הלילה

Sunday Evening april 2

די גורל וועט פארקומען
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71
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63
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16
73

מיר האבן געטון וואס איז ריכטיג.
נישט וואס איז גרינג.

איר קענט זיך רואיגערהייט 
פארלאזן אויף די העכסטע 

סטאנדארט כשרות פון מים חיים.

רוב סופליי פון די כשר'ע CO2 גאז (די גאז וואס ווערט גענוצט אין 

סעלצער און סאדא) איז צוגרונד געגאנגען. דאס האט גורם געווען 

אז עס איז געווארן גאר שווער צו מאכן כשר לפסח סעלצער.  

ענדערש ווי מוותר זיין אויף אונזערע כשרות סטאנדארטן און זיך 

פארלאזן אויף שוואכערע כשרות סטאנדארטן, האט מים חיים 

אריינגלייגט איבערמידליכע כוחות רונדע דעם זייגער, און מיט 

געוואלדיגע סייעתא דשמיא מצליח צו לייגן א האנט אויף די 

בעסטע CO2 מיט די העכסטע סטאנדארט פון כשרות למהדרין

מן המהדרין אן קיין שום פשרות.

זומער תשפ"ב:
א באן קראך האט פאסירט.
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EARLY-BIRDBE
AT THE PESACH RUSH

R

// EUROPEAN MADE

SALE ENDS ר״ח ניסן

super sale .pdf   4   3/5/23   3:36 PM
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אז איר 
האט נישט 

געקויפט קיין 
נייע שטריימל 

פאר פסח. 

קיינער
וועט אייך 
נישט גלייבן 

דער בארימטער מומחה פון ״הערצי׳ס״ שטריימלעך 
פון ארץ ישראל איז יעצט דאהי פאר א קורצע צייט.
שטריימל  אייער  איבער  מאכט  און  אריין  כאפט 

שענער פון ניי.
ער איז ספעציעל געקומען פון ארץ ישראל און נעמט 
אן צו איבערמאכן אייער שטריימל ווי ניי לכבוד פסח.

מיר וועלן אראפקומען 
צו אייך אפנעמען 
דעם שטריימל און 
עס צוריקברענגן 
איבערגעמאכט. 

516.233.5825
4617 10TH AVENUE   |   3/19/23 - 4/19/23

רייניגן  |  גלאנצן  |  פרעסן
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זמנים 
פון מיטוואך ויקרא
ראש חודש ניסן

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

בס״ד

די מצה 
בעקעריי 
וועט זיין 
אפן ווי 
פאלגענד:

דעדליין פון פארקויפן איז זונטאג בעפאר פסח, וואס 
פריער איר קומט האט איר א גרעסערע אויסוואל

מאנטאג ביז דאנערשטאג
6:00 ביז 3:00 פון נאכמיטאג:
10:00 ביז 8:30 פון ביינאכט:

זונטאג פרשת צו
ביינאכט 10:30 מיטאג ביז 12:00 פון

פרייטאג ויקרא
12:00 10:00ביז פון

מוצש״ק ויקרא
11:30 ביז 10:00 פון
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שהחיינו 
וקימנו 
והגיענו 
לזמן 
הזה!

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

סאטמאר
מצות

בית האופה דקהל יטב לב
 קרית יואל

Satmar
Matzos
Cong. Yetev Lev D'Satmar

Kiryas Joel

נאך לענגערע באראטונגען אהערצושטעלן א דבר השוה לכל נפש, בפרט זינט די פאריעריגע עגמת נפש, ווען די לאנגע ליניעס 
ערב יו"ט האט פאראורזאכט אז פילע קאסטומערס וואס האבן באצאלט פאר א ערב פסח מצות-סעט האבן דאס נישט ערהאלטן, 
האבן מיר גענצליך איבערגעמאכט די סדר פון קויפן און אפנעמען די מצות, אין די פארנומענע שעות פון ערב פסח, וואס וועט 

האפענטליך זיין צו די פולקאמע צופרינדהייט פון אונזערע קאסטומערס, חברי קהלתינו הק', בעז"ה

מינומים צאל סעטס
זיין  זאל  סעט  א  איין  קויפט  וואס  יעדער  אז  פארזיכערן  צו  כדי 
פארזיכערט דערמיט ערב פסח וועלן מיר היי יאר פארקויפן א מינומים 
צאל סעטס בלויז וויפיל מיר זענען פארזיכערט אז אונזער שטאב קען 

אהערשטעלן רואיגערהייט למהדרין מן המהדרין.

בלויז פאר אקטיווע חברי קהלתינו הקדושה. 
גאנצע   די  בעקעריי  אונזער  אין  איינגעקויפט  האבן  וואס 

מצות ארדער.
בלויז איין סעט פער מעמבער. 

קלענערע לאקאציעס
כדי צו פארמיידן לענגערע ליניעס ביים בית האופה וועט מען היי יאר 
פארטיילן די מצות אין קלענערע לאקאציעס, צוטיילט ביי די משמשים 
אין די בתי מדרשים דקהלתינו הק'. ווי די הנהלת הבית האופה וועט 
צוגרייטן סעטס לויט וויפיל קארטלעך עס איז געקויפט געווארן פון 

יענע לאקאל.

כדי צו פארמיידן א צעמישעניש אין די פארנומענע ערב יו"ט 
די  ביי  סעטס  די  אפנעמען  קענען  נאר  מען  וועט  שטונדן: 
זעלבע משמש ווי מהאט באשטעלט די ערב פסח מצות, מיט 

די רעסיט פון די באשטעלונג.

חברי זהב בקהלתינו
חברי זהב דארפן אויך ארויסנעמען א קארטל ביי די 
ווערן  וועט  הזהב  חברי  פון  רעסיט  די  משמשים, 
פסח  ערב  די  און  בעקערי  אין  איבערגעגעבן 
מצות וועט - אזוי ווי די פארגאנגענע יאר 
-  ווערן דעליווערט צום שטוב. )די וואס 
וועלן נישט ארויסנעמען קיין קארטלעך, 
וועלן מיר נישט דעליווערן קיין מצות.( 

נישט ערהאלטן פאריאר
פסח  ערב  קיין  באקומען  נישט  פאריאר  האבען  וואס  אלע  די 
מצות וועט מען היי-יאר אלץ פארגיטיגונג אויך דעליווערן די 
מצות צום שטוב, אבער וועלן מוזן ארויסנעמען א קארטל ביי 

די משמשים.

אין די קומענדיגע טעג וועט מען פון די מצה בעקערי זיך פארבינדן 
מיט די אלע בארעכטיגטע וואס האבן נישט באקומען פאריאר, אז 

זיי  וועלן קענען געניסן פון די דעליווערי סערוויס.

אפנעמען פריער אין טאג
עס וועט זיין א מעגליכקייט פאר ווער עס וויל אפנעמען די מצות פון 
2:30 נ.מ. פאר די פרייז פון 150 דאללער א סעט. ביי א ספעציעלע 
״בלויז״ אין בית המדרש בית  וואס מ׳וועט קענען קויפן  קארטל 

יקותיאל אין שכונת ויואל משה. און אפנעמען דארט ערב פסח.

 לאקאציעס 
פאלגענד איז די 5 לאקאציעס ווי מוועט קויפן די קארטלעך 

און פארטיילן די מצות ערב פסח:

ביהמ''ד הגדול: 
מוה״ר ארי' הערשקאוויטש הי"ו

יעדן אינדערפרי פון 7:30 ביז 11:00 זונטאג ביז 12:00
יעדן ביינאכט פון 7:30 ביז 10:30

ביהמ״ד בית כהנא:
מוה״ר זלמן לייב מארקאוויטש הי"ו משמש 

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

ביהמ״ד בית יעקב:
מוה״ר יעקב אלימלך אייזנבערג הי"ו גבאי

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

  זמנים: 
די קארטלעך וועלן נאר פארקויפט ווערן פון 
ר''ח ניסן, מיטוואך ויקרא - ביז דינסטאג צו 

בברכת חג כשר ושמח

הנהלת סאטמאר מצות

כמה מעלות טובות!
תלי"ת, פאלגענד טוען מיר פרעזענטירן פארן ציבור, אלפי חברי קהלתינו הקדושה

דער נייע סיסטעם פון קויפן און ָאּפנעמען די

לקראת חג המצות תשפ״ג לפ״ק

'ערב ּפסח מצות-סעט'

בס״ד
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8 4 5 . 7 8 3 . 0 6 7 5
7  V A N  B U R E N  D R .
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Silver pieces that reflect our 
feelings of the Seder. Regal.

שלחן עורך



12

בס“ד

845-629-5186845-662-1849

Not  respons ib le  fo r  typograph ica l  e r ro rs

        
845-309-7262

The

group

Invest in bricks, not banks

nvesting in real estate is a wise decision in 
today's economic climate to ensure the 
security of your financial future.

By making the switch to real estate, you can take 
charge of your finances and reap the rewards of a 
reliable and lucrative investment. Real estate has 
stood the test of time as a tried-and-true method of 

building wealth and attaining financial stability.

Don't delay taking action to safeguard your finances.
Make the intelligent choice of investing in real estate 
now to protect your money and secure your wealth 
for the future. Contact us today to find out more 
about how we can assist you in securing tomorrow's 
financial security.

זייט די ערשטע צו וויסן ווען א נייע פראפערטי קומט ארויף אויף די מארקעט טעקסט אייער דעטאלן פון די פראפערטי וואס איר זוכט צו 845-629-5186 - 845-662-1849
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איינער 
זעט 

מיר?!
איינער 

זעט 
מיר?!

שיקט אייער 
הארציגע יום טוב 

פעקל פאר א 
לעבעדיגע יתומה:

א פולקאמע שטאפיר 
פעקל אויף יו"ט: 718.682.2008BAYISLEPLEITOS.COM$75$500

זינט מושי און 
דבורה'לעס 

עלטערן האבן 
זיך ל"ע צוטיילט 
און זייער מאמע 

איז גייסטיש 
אומסטאביל, 
האבן זיי שוין 
אויפגעגעבן 

פון שפירן 
'פאמיליע-צייט' 
געשמאק. איין 
פראגע נאגט 

אבער אין זייער 
אינג הערצעלע:

העלפט כלל 
ישראל'ס 

גרעסטע משפחה 
אריינברענגען 

דעם פסח.

da
rt

m
ed

ia
.u

s

בית לפליטות בירושלים עיה"ק, 
פירט אן מיט א שטוב ווירטשאפט 

וואס שטעלט זיך קיינמאל נישט 
אפ. די קינדער גייען קיינמאל 

נישט אהיים... דא עסן זיי די סדר 
נאכט. עס קאסט אסטראנאמישע 

געלטער אויסצורישן די קינדערלעך 
און אריינברענגען דעם יו"ט.



קאוטש
K&B

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

$300 
שמש שטיבל

בביהמ"ד הגדול

א׳ שמיני  י״א ניסן

$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$500

א׳ צו  ו׳ ניסן

$500 פלייש
סאטמאר 

פלייש
קרית יואל

$500

ה׳ ויקרא  א׳ ניסן

$500$500

ד׳ צו  ז׳ ניסן

טיכלעך$500 $300

ב׳ צו  ה׳ ניסן

skärvz

זילבער $1,000זשועלערי $1,000

י״ג ניסן ג׳ שמיני

$500$500 פיש
קעש קארד

ד' ויקרא  כ״ט אדר

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

  צוגאב

טעגליכע גורל
$100

דעלי ביי סאטמאר פלייש

די קומענדיגע גורלות וועט איר געווינען אי״ה!

ְלךָ וְּלךָ... כִּי ְלךָ

$1,200$3,000

קען נוצן די געווינס ווען מען וויל

ו׳ ניסן ג׳ צו



! ת ו ל ר ו ג ג  ָא ט ן  ד ע י  ; ט ל ָא צ ע  ט ַא ט ר  ע ד ע י

בס״ד

פאלגענד זענען די גליקליכע

עלטערן-
געווינער
פון די ערשטע
סעריע גורלות

845.782.8800 #321 רופט היינט די 
שכ״ל אפיס:

כ״ח אדר ג' ויקרא ב' ויקרא  כ״ז אדר א' ויקרא  כ״ו אדר

‚עווינער:‚עווינער:
מו״ה יעקב מנחם 

שווארץ הי״ו

$500
Robo Vacume

$500

Sockprints | Brand Presentation

$500 מצות
סאטמאר מצות

טיכלעך הערליכע $500
טשענדעליער

GB קלאודינג 
פעקעדזש

$1000 ווערד

‚עווינער:‚עווינער:
מו״ה משה ב״ר שמואל

קרויס הי״ו

‚עווינער:‚עווינער:
מו״ה נחמן 

מערמעלשטייןהי״ו

‚עווינער:‚עווינער:
מו״ה משה 

ברייער הי״ו

זַַכּאי בְַּהגְָרָל״ה!

מו״ה משה אברהם קליין הי״ו       מאנטאג  מו״ה חיים לייבוש פעקעטע הי״ו      דינסטאג  מו״ה יואל ווינער הי״ו      זונטאג
  צוגאב

טעגליכע גורל
$100

מאַכטדעלי ביי סאטמאר פלייש
שכ״ל אייער

0 באַלאַנס
________________________________

________________________________
________________________________

______________

אדער $3,500 אויפן חשבון
________________________________

________________________________
________________________________

______________

היינט!

העכער 1,000
עלטערן כ״י שוין ַאריינגעשלָאסן 

אין די גורלות, מיטן אויסצאלן זייער

שכר לימוד צו א
זערא באלאנס!

זייט אויך פון זיי! ערפולט אייער פליכט!

געווינט! יעדער טאַטע; יעדן טאָג 

‚עווינער:‚עווינער:
מו״ה דוד לייבוש 

פריעדמאן הי״ו

‚עווינער:‚עווינער:
מו״ה יואל ב״ר קלמן

ווייס הי״ו
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לעבהאַפטיגע שּפאַנונג צווישן טויזנטער 
קרית יואל׳ער עלטערן אַרום ערשטמאָליגע 

״טעגליכע גורלות״ פון ״ביומו תתן שכרו״

טוען  ּפָאזיטיוו  און  לעבהַאפטיג   —  . יואל  קרית 
טעג  יעצטיגע  די  אין  עלטערן  יואל׳ער  קרית  טויזנטער 
די  וואס  גורלות״  ״טעגליכע  חידוש׳פולע  די  נאכפאלגן 
ערבי  היי-יאריגן  צום  ערפינדן  האט  המוסדות  הנהלת 
ּפסחים, אין ַא הערליכע אינציַאטיווע וויַאזוי צו ערמוטיגן 
די אלפי ההורים יעדער זאל ָאּפצָאלן די שכ״ל חובות און 

״0 בַאלַאנס״ דורכ׳ן פארזיכערן  ַא פולשטענדיגע  שַאפן 
דעם ״ביומו תתן שכרו״, צו רַאטעווען דעם יעצטיגן מצב 
הייליגע  אונזער  געפערליך  ּפלָאגט  ווָאס  מאוד  הקשה 

מוסדות-אימּפעריע.

אינטרעסַאנט.  ס׳איז  חידוש׳דיג.  ס׳איז  פריש.  ס׳איז  ניי.  ס׳איז 
ס׳איז רייך. יעדן טָאג ווען ס׳קומט אין די אווענט-שטונדן שטייען 

שוין טויזנטער עלטערן געשּפַאנט צו הערן; ווער זענען די היינטיגע 
הָאבן  וועלכע  עלטערן   1,000 העכער  די  צווישן  פון  געווינער,   2

שוין אויסגעצָאלט זייער שכר לימוד גענצליך!… 

שוין  אצינד  ווערט  יאה,  להם  כי  נאה  להם  כי  בהגרל״ה,  זכאי 
פארעפענטליכט א גאנצע ריי מיט די ״ערשטע סעריע גליקליכע 
געווינער״, חשוב׳ע געטרייע אחריות׳דיגע עלטערן וועלכע הָאבן 

ּפָאזיטיווע ערבי ּפסחים׳דיגע אויפווַאכונג הַאלט אלפי ההורים געשּפַאנט:

דערגרייכונג: העכער 1,000 עלטערן הָאבן שוין 0 בַאלַאנס!
   דער חידוש פון ווָאס יעדער איינער רעדט:  

״יעדן איינציגן טָאג״ ווערן געצויגן ״2 גורלות״ פַאר ״ַאלע 
עלטערן״ וועלכע זענען אויסגעצָאלט מיט ״0 בַאלַאנס״!

אדער באצאלן $3,500 אויפן חשבון
  חידוש׳דיגע אינציַאטיווע פון הנהלת המוסדות איבעררַאשט ַאלעמען:  

גַאנצע 2 ווָאכן נָאכַאנַאנד יעדן טָאג צוויי גורלות; מיט סּפעציעלע טייערע ״דינסטָאג גורלות״!
טויזנטער עלטערן פָאלגן נָאך מיט אינטערעסע די געווינער טָאג-טעגליך

זכאי בהגרל״ה, לך ולך, לך אף לך:

ריי ערשטע געווינער פאַרעפנטליכט אין 
היינטיגן ״וואָכנשריפט״; סעריע גורלות 

קומענדיגע 2 וואָכן הייבן ענטוזיאַזם 
ביי אַלע עלטערן צו זיין אָנגעשלאָסן!

טעגליכער שטרָאם פון הונדערטער גוטמוטיגע
פָאון-קָאלס אין קרית יואל'ס שכ"ל-אפיסעס

אויפ׳ן  גיבן $3,500  אדער  בַאלַאנסן  זייערע  ָאּפ  צָאלן  ווָאס  עלטערן  פון 
חשבון צו זיין ַא טייל פון די גורלות, און בַאדַאנקען זיך פַאר דעם הערליכן 
מיטל ַאלעמען צו ַאנגַאזשירן אויף ַא ּפָאזיטיוון אופן צו זיין אויסגעצָאלט 

מיט שכר לימוד און ַאריינגיין אין ּפסח מיט ַא גוטמוטיגקייט!

אין ברען פון אינפלַאציע-קריזיס ַא שטיק חיות:

חיזוק׳פולע ערמוטיגונג ביי הנהלת המוסדות זעענדיג
עלטערן׳ס געטריישַאפט איז עד אין לשער ואין לתאר!
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אויסגעצָאלט זייער שכר לימוד, און זיי הָאבן זוכה געווען צו ווערן 
אויסגעקליבן ַאלס די זוכים פון די רייכע טעגליכע גורלות; 2 ּפער 

טָאג, יעדן איינציגן טָאג, נָאכַאנַאנד.

יעדן טָאג נייע גורלות; יעדן טָאג 
נייע עלטערן דערינען...!

ווי  זעלבע  די  זענען  גורלות  די  ווָאס  טָאג  איין  קיין  ס׳נישטָא 
אינטרעסַאנט,  עּפעס  ניי,  עּפעס  פריש,  עּפעס  טָאג  יעדן  נעכטן. 
עּפעס ווערדפול, עּפעס ּפונקט ּפַאסיג פַאר יום טוב, עּפעס ּפסח׳דיג, 
ווָאס יעדער ווָאלט ׳ּפונקט׳ געווָאלט הָאבן אין שטוב אויף יום טוב…

מענער  וויין;  פלייש;  מצות;  אויף:  געווינסן  ביישּפיל,  צום  ווי 
זילבער;  שטריימל;  לייטינג;  צירונג;  קליידער;  פרויען  קליידונג; 
ַאזוי  און  סעט,  פסח  פיש;  קיוּפַאנס;  אפיקומן  קליידער;  קינדער 
ווייטער, יעדע סָארט הוצאה ווָאס ַא אידישע שטוב ניצט פַאר יום 

טוב!

טָאג  יעדן  ַאז  חידוש,  הויּפט  דער  ליגט  דעם  אין  נישט  ָאבער 
ס׳געוויס  הגם,  נעכטן —  געווען  נישט  איז  וואס  גורלות  דָא  איז 

גָאר. ביז  אינטרעסַאנט  און  חידוש׳דיג 

נָאר דער ריכטיגער חידוש איז אין דעם ווָאס: ״יעדן 
טָאג״ קומען צו נָאך הונדערטער ׳עלטערן׳ ווָאס זענען 

ַא טָאג פריער זענען זיי נָאכנישט געווען אין 
גורל, און היינט שוין יָא!

איז  ווָאס  געטון  הָאבן  זיי  ווייל  וויַאזוי? 
וויכטיג; זיי הָאבן געטון ווָאס איז ריכטיג; 

זיי הָאבן אויסגעצָאלט זייער שכר לימוד 
זיי  קינדערלעך!  טייערע  זייער  פאר 
הָאבן ערצייגט, ווי עכטע גוטע עלטערן, 

בניהם! למען  בַאלַאנס   0 ַא 

יום ג׳ שנכּפל בו: 
יעדן דינסטָאג, 
טייערערע גורלות!

ווערן  טָאג  איינציגן  יעדן  בעת 
ג׳  ביום  ווערט  גורלות,  צוויי  אּפגעהאלטן 

שנכּפל בו כי טוב, יעדן דינסטָאג, די ווערד פון די גורלות 
סּפעציעלע  מיט  ספערן,  העכערע  נאך  צו  ַארויפגעצויגן 

ווי  טייערערע געווינסן וואס מ׳האט אויסגעקליבן, ַא שטייגער 
— מיר כאּפן א בליק אויף דעם דינסטָאג ויקרא — ַא מלכות׳דיגער 
שענדעליער און ַא טויזנט דָאלער׳דיגער זשי.בי. בגדים ּפעקעדזש!

וועט  צו,  פרשת  דינסטאג  וואך  קומענדיגע  די  און 
זיין די גורל פאר א רייכע קיופאן פון $1,200 ווערד 
אויף  גורל  צווייטע  די  און  פוירניטשער.  ליוויאו  ביי 
$3,000 ווערד ביי די באקאנטע מיללער שטריימלעך 

וואס מען וועט קענען נוצן סיי ווען.

אין ַא אינפלאציע-תקופה וואו אלעס קאסט אזוי טייער, זענען 
דאך אזעלכע געווינסן ַאזוי ווערדפול אין ַא אידישע שטוב, אין אזא 
קאסטבארע צייט ווי ערבי ּפסחים, ווען יעדע רגע מוז מען האבן ביי 
די הַאנט נאך און נאך געלט צו קויפן די וויכטיגסטע הוצאות הבית.

דערפַאר טַאקע, זָאגן די שכר-לימוד ָאפיס איינגעשטעלטע, ַאז 
פון  ״פַארקער״  דָאּפעלטער  ַא  ָאן  זיך  זעט  ָאווענט  דינסטָאג  אום 
מַאסן עלטערן ווָאס שטרָאמען — ּפערזענליך און טעלעפָאניש — 
אּפצוצאלן זייערע שכ״ל באלאנסן, פַארזיכערן ַא 0 באלאנס, אדער 

כאטש ַאהינגעבן ַא 3,500 דָאלערדיגער ּפעימענט אויפ׳ן חשבון.

ַאזויפיל  פון  רַאנגען  די  אין  ָאנגעשלָאסן  אויך  זיי  ווערן  ַאזוי 
פולשטענדיג  שוין  זענען  וועלכע  עלטערן׳  טויזנט  ׳העכער  ווי 
אויסגעצָאלט ב״ה און זיי זענען ַאדַאנק דעם קווַאליפיצירט צו זיין 

גורלות-געניסער! טעגליכע  די  פון 

ַאזעלכע גורלות, ווייל דער מצב 
המוסדות איז איום ונורא!

המוסדות  הנהלת  פון  אינציאטיווע  ערשטמָאליגע  נייע  די 
אויפ׳ן  המוסדות  מצב  דער  ווייל  געווָארן,  ַאהערגעשטעלט  איז 

קריטיש! ממש  איז  פרָאנט  פינַאנציעלן 

ַאז  געווַאלד,  שרייען  המוסדות  הנהלת  חברי  העלדישע  די 
פון  תקופה  ַא  צו  צוריקצופַאלן  ח״ו  שוועל  ביים  יעצט  מ׳שטייט 
שווערע חובות-זומּפן, אויב זָאל מען נישט יעצט סטַאביליזירן דעם 

בלוטיגן! אויפהערן  ס׳זָאל  ַאז  בודזשעט 

זאל  טאטן״  איינציגן  ״יעדן  צו  ָאנקומען  מ׳מוז  ווייל  זה,  לאור 
מען  האט  בעפאר,  קיינמאל  נאך  ווי  לימוד  שכר  זיין  אויסצאלן 
און  מאמענטום  די  הייבן  צו  חידושים  פרישע  אונטערגענומען 

בעפָאר! קיינמָאל  נָאך  ווי  שכ״ל  מַאקסימום  די  אריינברענגען 

ס׳איז קלָאר ביי יעדן די איין פָאלגענדע נקודה:

יואל  קרית  יעדן תושב  נוגע  ס׳איז  און  קריטיש-וויכטיג,  ס׳איז 
מוסדות  די  צוריקשטעלן  מ׳מוז  ַאז  לעבנס-וויכטיג,  ממש,  בנפשו 

אויף די פיס!

מ׳מוז צוריק סטַאביליזירן דעם בודזשעט, ַאז די בַאנק זָאל זיך 
זעצן, די הכנסות קעגן די הוצאות זָאלן שטימען, און מ׳זָאל חלילה 
אומפַארגעסליכן  שווערן  צום  צוריקפַאלן  נישט 
רָאד פון חובות פון וועלכע מ׳הָאט ממש מיט 
בלוט בַאוויזן זיך ַארויסצודרַאּפען בחסדי 

ה׳!

אויב יעדער 
טַאטע צָאלט 
יעצט זיין שכ״ל פַאר 
ּפסח, ווערט דער 
בודזשעט אי״ה 
סטַאביליזירט!

אויב  ַאז  קלָאר,  הנהלה  די  ביי  ס׳איז 
זיין  ָאּפווישן  יעצט  טַאטע״  ״יעדער  זָאל 
זָאל ַאלע ״ַאוטסטענדיג״ שכר  אויב  שכ״ל בַאלַאנס, 
יעצט  מוסד,  פַאר׳ן  שולדיג  ״יעצט״  מ׳איז  ווָאס  לימוד 
אריינקומען אין די נעקסטע ּפָאר ווָאכן ביז ערב ּפסח, דַאן איז 
דער מצב גערַאטעוועט, און מ׳קען גליקליך און פרייליך ַאריינגיין 

ּפסח! טוב  יום  אינעם 

די  מיט  אינאיינעם   — באלאנס  שכ״ל   0 עלטערן  ַאלע  מיט 
זייט-ביי-זייט  לויפט  ווָאס  קאמּפיין  הוא״  ״ראשון  פונעם  הכנסה 
אויפצוטרייבן ״600 דָאלער נדבות״ — קען מען, און מ׳וועט אי״ה, 

רעלסן. די  פון  מוסדות-אימּפעריע  הייליגע  די  צוריקשטעלן 

ּפָאזיטיוו און לעבהַאפטיג, בַאצָאלט 
זיך יעצט ביי יעדן הנאה׳דיג!

ברוך ה׳, אדאנק די ״ביומו תתן שכרו״ טעגליכע גורלות, קומט 
דָאס יעצט אויף ַא ּפָאזיטיוון וועג, אויף א לעבהאפטיגן אופן, מיט 
די אייגענע הכרה פון די עלטערן, ַאז מ׳וויל באצאלן, און מ׳וויל זיין 

ַא חלק פון די גורלות!

יעדער פַארשטייט ַאז שכר לימוד איז דער יסוד היסודות. התעיף 
עיניך בו ואיננו. ָאן קיין שכ״ל קען דער מוסד נישט עקזיסטירן. 

קיין איין טָאג נישט.

קינד  יעדעס  אפשר״.  ״בדרך  קיין  ס׳נישט  צדקה,  קיין  ס׳נישט 
קָאסט געלט פַאר׳ן מוסד, און דער מוסד קען עס דעקן נָאר ווען 
דער טַאטע בַאצָאלט. אויב קומט דָאס געלט נישט ַאריין, ווערט ַא 

כמשמעו! ּפשוטו  קריזיס 

אויב וועט עס יעדער טַאטע יָא בַאצָאלן, וועט מען בעזר ה׳ זיך 
ַארויסזען פון דעם קריזיס און מיר ַאלע וועלן גליקליך זיין ונודה 

שיר חדש על ּפדות מוסדותינ״ו!

חיזוק׳פולע ערמוטיגונג ביי די 
הייליגע מוסדות איז מורא׳דיג, עד 
אין לשער!

רעדנדיג מיט די עומדים על הּפקודים פון די הייליגע מוסדות, 
ובראשם דער דינַאמישער גענערַאל הרה״ח ר׳ משה אלי׳ עסטרייכער 

הי״ו, הערט מען פון זיי ווי זיי ָאטעמען ממש מיט חיזוק! 

חסדי ה׳, דאס אז די עלטערן ״זענען דָא״ און קומען אנטקעגן 
זיי ממש אונטער! אזוי געטריי מיט שכר לימוד, טרָאגט 

מ׳דארף  און  ּפסח  צום  ווָאכן   2 רגעים,  שווערסטע  די  אין 
אויפקומען מיט מיליָאנען, ווען די רויטע בַאנק-ציפערן שלָאגן אין 
ּפנים, הייבט זיך זייער געמיט ווען מ׳הערט די טעלעפָאנען קלינגען 

ָאפיס! לימוד  שכר  דערנעבענדיגן  אין  העפטיג 

יעדער קלונג, ווי ַא קלַאנג פון מוזיק אין די אויערן פון די הנהלת 
דעקלַארירט:  טַאטע  ַא  נָאך  הנני!  זָאגט  טַאטע  ַא  נָאך  המוסדות! 

ס׳מיין קינד, ס׳מיין מוסד און ס׳מיין אחריות!

ַאקטיווער  ַאן  איז  בַאלַאנס״  לימוד  שכר  ״0  פרישער  יעדער 
קָאנטער-כח צו בַאלַאנסירן דעם ״0 ַאקַאונט בַאלַאנס״ אין די בַאנק-

הייליגע מוסדות! די  פון  קָאנטע 

א פרישער ווָאך, יעדן טָאג גורלות, 
יעדן טָאג נָאך טַאטעס!

פייערדיגע  און  ברען  מיט  נישט  זָאל  טַאטע  וועלכער  טָא, 
הייליגע  די  ַאז  פַארזיכערן  און  צושטעלן  דעם  צו  זיך  התלהבות 

וברמה?! בעוז  עקזיסטירן  פַארבלייבן  מוסדות 

ס׳קומען יעצט פרישע טעג מיט פרישע גורלות, און אלעס ווערט 
געווינען,  מען  גייט  ַאלעס  דָאס  ָאט  פרעזענטירט.  הערליך  יעצט 
בעזר ה׳, בלויז פאר׳ן זיך ָאנשליסן צו ערפילן די מינימאלע פליכט 
פון צאלן שכר לימוד פאר די אייגענע קינדער, ווָאס איז די ערשטע 
און וויכטיגסטע הוצאה פאר יעדן איד אין זיין ּפערזענליכן לעבן!

וכל זה למה? ווייל די הנהלה ווייסט, די הנהלה בַאגרייפט, ַאז 
ַאז  זיכער  מַאכן  צו  קריטישטסטע  דָאס  ַאצינד  איז  לימוד״  ״שכר 
״יעדע ּפרוטה״ קומט ַאריין, כדי די הייליגע מוסדות זָאלן זיך צוריק 
קענען סטַאביליזירן, בעזר ה׳, און ארויסקומען שטַארקער ווי סיי 

ווען פריער בסייעתא דשמיא.

ּפסח  טוב  יום  אינעם  אריינגיין  אי״ה  וועט״  טַאטע  ״יעדער 
ער  ציבור,  פונעם  אויסגעשלָאסן  נישט  זיך  הָאט  ער  ַאז  וויסנדיג 
הָאט ערפילט זיין אחריות, ער הָאט געטון ווָאס ער דַארף טון פַאר׳ן 
זָאל  הדורות  חינוך  לויטערער  הייליגער  דער  ַאז  לבנך״,  ״והגדת 
קענען ווייטער עקזיסטירן בגאון ובעוז, און ַאזוי ַארום וועט יעדער 
הָאבן ַא גליקליכן פרייליכן יום טוב, און מיר זָאלן שוין ַאלע זוכה 
זיין נָאך היי-יָאר לאכול שם מן הזבחים ומן הּפסחים, בביאת גואל 

בב״א. צדק 

״ביומו תתן שכרו״ מיט׳ן גַאנצן 
הַארץ! פַאר אונז! פַאר אונזערע 
קינדער! 
יעדער  נפלאות!  טָאג  יעדן  גורלות!  טָאג  יעדן 
איינציגסטער טַאטע פון קרית יואל איז ָאנגעשלָאסן! 
וועט אי״ה  בלב, בנפש!— אונזער ״0 שכ״ל בַאלַאנס״ 
פַארמיידן ַא ״0 באנק באלאנס״ פון די הייליגע מוסדות! 

בַאווייזן! עס  גייען  מיר 
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האט  אטמאספערע  אינספרירענדע  אן 
געהערשט דעם זונטאג ויקרא אין אווענט, ווען עס 
איז פארגעקומען די איינמאל-אין-יאריגע 'הכרת 
נפש'דיגע  מסירת  די  פאר  פארזאמלונג  הטוב' 
העלדן, די געטרייע הצלה-וואלונטירן פון חברה 
הארצן  פון  הָאט  מען  וואו  יואל,  קרית  הצלה 
טיפן— אין נאמען פון אלע טויזנטער תושבי קרית 
יואל — זיי געטון באדאנקען און אנערקענען פאר 
אלעם וואס זיי טוען, אזוי הארציג און געטריי, און 
אין זיי אריינגעבלאזן דעם ריכטיגן מוט אנצוגיין 

מיט זייער עבודת הקודש.

קרית יואל ַאנערקענט אירע 
העלדן מיט הכרת הטוב

כאטש וואס ס'איז באמת נישט שייך צו באצאלן 
מצילי  נפש'דיגע  מסירת  די  אנערקענען  און 
נפשות, וואס געבן זיך אוועק און לויפן צו אידן 
מיט וועמען זיי וועלן מעגליך קיינמאל מיט זיי קיין 
שייכות נישט האבן; אידן פון יעדן עלטער; אידן 
זיי האבן קיינמאל נישט געזען אפילו —  וועמען 
אבער אז זיי רופן פאר הילף וועלן זיי בליץ-שנעל 
פליכטן,  אייגענע  די  אפ  לאזט  מען  ענטפערן, 
פון דער אייגענער רואיגקייט, אוועקאּפפערנדיג 
אן  מיט  לעבנסשטייגער  גאנצן  זייער  דערפאר 
נישט   — איבערגעגעבנקייט.  אומבאגרייפליכער 

געלט,  קיין  פאר  נישט  אנערקענונג,  קיין  פאר 
נישט פאר קיין שום אינטערעסע אין דער וועלט, 
פון  צייט  אין  קינדער  אידישע  העלפן  צו  נאר 

סכנה און שרעק.

עטוואס  כאטש  כדי  אבער 
'הכרת  דעם  ארויסצוברענגען 

מדי  הצלה  טוט  הטוב' 
ארגאניזירן  בשנה  שנה 

הטוב'  'הכרת  א 
פארזאמלונג, וואס איז 
בלויז  רעזערווירט 
אויסשליסליך  און 
געטרייע  די  פאר 
 , ס ר ע ב מ ע מ
זיך  מ'קומט  וואו 
ציל  מיט'ן  צוזאם 

צו  אינאיינעם  זיך 
הנאה-האבן  שטארקן, 

און שעּפן חיזוק אנצוגיין 
ווייטער. 

אין  זעען  הצלה-אנפירער  די 
איז  וואס  פונקציע,  קריטיש-וויכטיגע  א  דעם 
און  געלט  שאפן  דאס  ווי  נויטיג  אזוי  ּפונקט 
איז  דאס  ווייל  רעטונגס-אינסטרומענטן,  קויפן 
די גאזאלין, דער חיזוק, פאר די געטרייע הצלה-

אויספירן  און  לויפן  קענען  זאלן  זיי  מעמבער 

זייערע פליכטן בשלימות.

ַא מייעסטעטישער 
און ַאנגענעמער ָאוונט 
בטעם העליון 

אווענט  דער  איז  היי-יאר 
סּפעציעל  עּפעס  געווען 
אויף  אייגנארטיג,  און 
א געשמאקן פארמאט 
חידוש'דיגן  און 
וואס  פארנעם, 
אלעמען  ביי  האט 
ש  י ל ר ע ט ס י ו א
די  אויסגענומען. — 
זאל  אין  שטימונג 
רירנד  געווען  איז 
די  ווען  גאר,  ביז 
זענען  וואלונטירן  פילע 
שבת  אינאיינעם  געזעסן 
פון  געניסנדיג  יחד  גם  אחים 
די שיינע מאמענטן, און זיך צוזאמען 
מחזק געווען איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר 

חזק. 

שיינע  א  אנגעגרייט  געווען  איז  עקסטער 
מאלצייט און באזונדערע מסיבה פאר דער 'עזרת 

געבן  צו  זיי  וואלונטירן,  געטרייע  די  פון  נשים' 
פאר'ן  חיזוק  און  אנערקענונג  פארדינטן  זייער 
צושטיין זייערע מענער זאלן קענען אויספירן די 

הייליגע ארבעט.

מלמד שאני מכיר טובה!
און  איבערבייס  געשמאקע  סערווירן  נאכ'ן 
זיך  האט  אחים  בשבת  אינאיינעם  פארברענגען 
צו  אווענט.  פונעם  ּפראגראם  דער  אנגעהויבן 
זיין דער פותח דברים בחכמה איז אויסגעקליבן 
יואל  מוה"ר  יו"ר,  און  טשערמַאן  אלס  געווארן 
קרית  במוסדות  מנהל  שליט"א,  כ"ץ  אברהם 
האט  וועלכער  מיטגליד,  הצלה  א  אליינס  יואל, 
געניטשאפט  גרויס  מיט  מעמד  דעם  אנגעפירט 
מיט  געשפאנט  משתתפים  די  געהאלטן  און 
איספרירענדן  צום  געדאנקען פאסיג  טרעפליכע 

מעמד הכרת הטוב. 

אנשי חיל, גיבורי כח!
דער  הָאט  העיר  תושבי  ַאלע  פון  נָאמען  אין 
זיך באדאנקט פאר אלע  טשערמַאן בתוך דבריו 
געטרייע קארדינעיטארס וועלכע שטיין אין שפיץ 
פון דעם מאסיוון אפעראציע, בראש וראשון מו"ה 
שאול  אהרן  מו"ה  הי"ו,  שטיינבערג  אהרן  משה 
סאנדל הי"ו, מו"ה ר' אלעזר גרובער הי"ו, מו"ה 

'חברה הצלה קרית יואל' אפגעהאלטן 
איספערירענדער פאַרזאַמלונג פון 

'הכרת הטוב' פאַר די נאָענט צו 
'הונדערט' געטרייע וואָלונטירן וועלכע 

לויפן אויף טויזנטער 'הצלה רופן' 24/7

ומא"ה מכם לרבבות ירדופו:

ּפרַאכטפול ָאּפגעהאלטן פארגאנענעם זונטאג ָאווענט אין די זאלן 
פון 'פאראדייס'; זעלטענע דעקאראציעס ביים זַאל ַאריינגַאנג 

ארויסצוהייבן די אומבאגרייפליכע 'הצלת נפשות' אקטיוויטעטן
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ר' מענדל לענעראוויטש הי"ו, מו"ה אהרן 
זענען  וועלכע  הי"ו,  פאלאטשעק  וואלף 
הצלה  פארצווייגטן  פונעם  בראש  עומד 

אפאראט.

געווארן  ארויסגעהויבן  איז  באזונדער 
קארדינעיטאר  בַאליבטער  ַאלעמען  דער 
מו"ה ר' יצחק שלמה פאלאטשעק הי"ו, ווען 
ר' יואל אברהם האט דערביי מיטגעטיילט 
הָאט  ער  ווָאס  גרוס  ּפערזענליכע  ַא 
א פאציענט  אריינגעטראגן  ביים  געהערט 
אין 'ען. וויי. יו.', זייענדיג אין דעם ָארטיגן 
עטליכע  אים  הָאבן  שטוב  חולים  ביקור 
אידן געפרעגט: "איר זענט א קרית יואל'ער 
זיי  האבן  יָא,  אז  הערנדיג  און  מעמבער?" 
ַאלע אינאיינעם בַאשטימט ַאז 'קרית יואל 
ווייל  געגענטער',  אלע  פון  אנדערש  איז 
דָארט באקומט מען נָאכַאנַאנד די געטרייע 
הר"ר  דורך  קעיר  מעדיקעל  און  פלעגונג 
יצחק שלמה פאלאטשעק הי"ו וועלכע איז 
א  אלס  געווארן  באצייכנט  אידן  די  דורך 
'הארץ דאקטאר'... א געטרייער איש הצלה 
געפיל...  אין  'הארץ'  מיט  ארבעט  וועלכע 
צווייטע  א  אנגערופן  זיך  האט  דערביי 
צימער  חולים  ביקור  אינעם  אנוועזענדער 
אז ער העלפט לאו דוקא קרית יואל'ע אידן, 
הארץ  ווארעם  זיין  מיט  שטייט  ער  נָאר 
גרייט פאר יעדן איד און דרייט איבער די 
שפיטאל קארידארן פאר סיי וועלכע חולי 

ישראל וואס דארף הילף.

רבים  בת  בשער  מען  האט  אויך  אזוי 
גליק  יעקב  ר'  מו"ה  פאר  באדאנקט  זיך 
שעפערישע  זיינע  מיט  טוט  וועלכע  הי"ו 
צו  געמיט  גוטע  א  אריינברענגן  כשרונות 
זייענדיג  רופן,  הצלה  אננעמען  און  גיין 
ביהמ"ד  הצלה  אינעם  החיים  רוח  דער 
און  שחרית'  'פת  געשמַאקע  זיין  מיט 
א  שַאפן  ווָאס  אקטיוועטעטן  ַאנדערע 
גוטע אטמאספערע אינערהאלב די הצלה 

קָארידָארן. 

כי עבודת הקודש 
עליהם ישאו

א באזונדערע דגוש פון הכרת הטוב איז 
כוחות  נייע  די  פאר  געווארן  געשאנקען 

וועלכע האבן גענומען אויף זיך די עבודת הקודש 
אינעם  'פאראמעדיקס'  אלס  לשרת  שטיין  צו 
דדהבא:  צנתרי  הני  ה"ה  קערפערשאפט  הצלה 
ר'  זילבערשטיין הי"ו, מו"ה  ר' משה מאיר  מו"ה 
יחזקאל  אליעזר  ר'  מו"ה  הי"ו,  גרינפעלד  יושע 
שווימער הי"ו, מו"ה ר' יעקב פרידמאן הי"ו, מו"ה 
זיך  הָאבן  וועלכע  הי"ו,  פרידמאן  יצחק  לוי  ר' 
לעצטנס אנגעשלאסן אין די רייען פון די 'חברה 

הצלה' אלס פינף נייע ּפַארַאמעדיקס. 

פון  בשבחם  געווָארן  ַארויסגעהויבן  ס'איז 
די  במשך  הָאבן  וועלכע  אידן  געטרייע  די 
שיעור  קיין  אן  אריינגעלייגט  חדשים  לעצטע 
הארעוואניע, חדשים פון טרענירונגען, און יגיעה 
באקומען  צו  קלאסן  נויטיגע  אלע  דורכצומאכן 
ערשט-קלאסיגע עקספיריענס און ידיעות אויפן 
ברייטן און טיפן פעלד פון חכמת הרפואה. און 
זייענדיג גוט אויסטרענירט צו שטיין גרייט אויף 
בעסטע  דאס  האבן  צו  פעלער  קאמפלעצירטע 
קענטעניס, זענען זיי היינט א טייל פון די 'הצלה 
ראטעווען  בליץ שנעלקייט  אין  טוען  און  טיעם' 
די  געהאט  שוין  האבן  און   .24/7 ישראל  נפשות 

זכי' צו ראטעווען פילע לעבנס!

נחשונים לדבר מצוה
ַאזוי אויך איז אויסגעדרוקט געווָארן ַאן אמת'ע 
הכרת הטוב פאר מו"ה ר' אברהם יצחק פלאהר 
הי"ו,  סאנדעל  ליפא  מו"ה  מיט  אינאיינעם  הי"ו, 
וועלכע זענען געווען פון די ערשטע פארמעדיק 
פַאקטיש  האבן  זיי  און  יואל  קרית  אין  סערוויס 
אין  דָא  סיסטעם  פארמעדיק  די  אריינגעברענגט 
שטָאט און זיי שענקן ווייטער זייער עקספערטיז 
פאר די נייע כוחות וועלכע קומען אריין אין די 

שטאטישע הצלה קערפערשאפט.

אם אין קמח אין הצלה
שטארק  גאר  מען  הָאט  גלייכצייטיג 
געטרייע  די  פַאר  דַאנק  דעם  ַארויסגעברענגט 
וואס איז א באזונדערע שטאב  יוניטס'  'סערוויס 
און  אויסשטַאטן  צו  מיט  זיך  בַאפַאסן  וועלכע 
מעינטענען די ַאמבולַאנסן און זיי אויסשטאפירן 

מיט געז און עקוויּפמענטס צו יעדע צייט. 

ס'איז דערמַאנט געווָארן דער בַאגַאבטער יושב 
אין  שטייט  וועלכער  ָאּפטיילונג  דעם  פון  ראש 
שפיץ פון די סערוויס יוניט מיט ַא געטריישַאפט 
ר'  מו"ה  יָאר,   20 ַאריבער  שוין פאר  זעצט  וואס 
גאנצע  די  מיט  אינאיינעם  הי"ו,  בראך  יחזקאל 
יושע  ר'  מו"ה  ה"ה:  שטַאב,  יוניט  סערוויס 
הי"ו,  ליבערמאן  יושע  ר'  מו"ה  הי"ו,  גרינפעלד 
מו"ה ר' וואלף בראך הי"ו, מו"ה ר' אלימלך שמחה 
כולם  הי"ו,  ראזענפעלד  יוסף  מו"ה  הי"ו,  ברוין 
המשמר  על  שטייען  וועלכע  וברורים,  אהובים 
מיט  אויסשטאפירט  אמבולאנס  יעדן  האבן  צו 
מעדעצינישן  אויפן  סיי  אמיוניציע,  קריטישע  די 
געז,  פראנט:  טעכנישן  אויפ'ן  סיי  און  פראנט 
קריטישע  א  איז  וואס  ריינקייט  און  ריפעיר, 
איינגערישט  אמבולאנסן  די  האבן  צו  פאקטאר 
אלע  אויך  אזוי  און  שענסטע,  און  בעסטע  דאס 
דעטאלן אין די פילע הצלה גאראדזשעס איר צו 

האבן אהערגעשטעלט מיט אלע עקוויפמענט.

ר'  מו"ה  געווארן  באדאנקט  איז  אויך  אזוי 
מענדל ברייער הי"ו ובנו מו"ה ר' יואל הי"ו פון די 
בארימטע פירמע KJ Auto וואס טוען סערווירן 

די אמבולאנסן מיט הארץ און געפיל, עס 
זאל ַאלעמָאל קענען זיין גרייט אויפן ראוד 
שלא  צרה  כל  על  צושטַאנד,  בעסטן  אין 

תבוא.

לילות כיום יאיר

הָאט  המעמד  ראש  יושב  דער 
אויסגעפירט מיט דעם 'אחרון אחרון חביב', 
דיספעטשערס'  'נַאכט  די  ארויסהייבנדיג 
נעכט,  גאנצע  מקדיש  זענען  וועלכע 
שטיין  צו  כמשמעו,  ּפשוטו  כימים  לילות 
בעריש  מו"ה  ה"ה,  העיר,  שומרי  אלס 
שעהנברוין הי"ו, מו"ה ר' יואל גראס הי"ו, 
מו"ה  הי"ו,  בלומענטאהל  יוסף  ר'  מו"ה 
מו"ה  הי"ו,  איצקאוויטש  דוד  אליעזר  ר' 
ר' חיים  און מו"ה  הי"ו  יצחק עקשטיין  ר' 
ַא  אלעזר הורוויץ הי"ו, וועלכע טוען מיט 
פראפעסיאנאלע  און  געניטע  געווַאלדיגע 
פון  'הזכרות'  אויפנעמען  באהאנדלונג 
תושבי העיר על כל צרה שלא תבוא, און 
באזונדער שטייען זיי אויף די 'נאכט יוניט' 
מיט אלע אספעקטן להציל נפשות ישראל.

די  דערמַאנט  ער  הָאט  בַאזונדער 
די  דירעקטאר,  קאמיוניקאציע  געטרייע 
וואלונטירן וואס שטייען אין שפיץ פון די 
פריקווענסי',  'הצלה  די  פון  נעץ  ברייטע 
שנעלסטע  און  בעסטע  די  ברענגן  צו 
הונדערט  די  צווישן  קאמיוניקאציע 
ּפונקטליכקייט  גרויס  מיט  וואלונטירן 
הי"ו,  שעהנברוין  בעריש  ר'  מו"ה  ה"ה 
מו"ה יצחק הערשקאוויטש הי"ו און מו"ה 
אין  וועלכע שטייען  הי"ו,  בנימין ברוין  ר' 
קאמיוניקאציע  און  דיספעטש  פון  שפיץ 

פון די חברה הצלה.

ּפרָאקלַאמירט פריידיגע 
רענָאווַאציע פון 

"הצלה גַארַאדזש" 

אזוי אויך איז ארויסגעברענגט געווארן 
כח'  'יישר  א  ווערטער  פאסיגע  מיט 
הי"ו,  מיללער  מאיר  אברהם  מו"ה  פאר 
'מולעקס'  בארימטע  די  פון  אייגנטומער 
א  אליינס  און  פירמע  קאנסטראקשען 
הָאט   וועלכער  ווָאלונטיר,  געטרייער 
גענומען אויף זיך דאס גענצליכע איבערפרישונג 
אויף  גאראדזש'  'הצלה  פונעם  רענאוואציע  און 
די  מיט  גרייט  שטיין  זאל  עס  ראוד  פארעסט 
נויטיגע הרחבת הדעת פון דעם מאסיוון אפאראט. 
וואס איז געטון געווארן אויף זיין אינציאטיוו מיט 

א געוואלדיגע נשואות חן.

דרשה נפלאה דורך 
הרה"ג מו"ה שלמה שבתי 

קעסטנבוים שליט"א 

אויפטריט  רייכע  ַא  געהערט  מען  הָאט  דַאן 
מו"ה  הרה"ג  משרים  מגיד  בַארימטן  דעם  דורך 
וועלכער  שליט"א,  קעסטענבוים  שבתי  שלמה 
ארויסגעברענגט  דיבורים  טרעפליכע  מיט  הָאט 
די חלק פון יעדן מעמבער, זיין תפקיד, און יעדער 
האט שטריכן און ַא ציל, ווי מיר ווייסן אז יעדער 
מענטש האט זיין תפקיד וואס ער טוט אויף,  אזוי 
פיקוח  'ספק'  אפילו  איד'  'איין  אז  זעט  מען  ווי 
נפש דארף מען מחלל שבת זיין ווייל 'קיינער קען 

זעלטן שעפערישער געדאנק ביים פארוואנדלען די צוויי טירן צום זַאל אריינגאנג, אז 
ס'זאל געבן דעם געפיל ווי מען גייט אריין אינעם אונטערשטן טייל פונעם אמבולאנס!
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קיינעם נישט ערזעצן. 

דער בעל דרשן שליט"א הָאט בַאטָאנט ַאז דאס 
זעט מען אין הצלה וואס מען זעט אז מען לויפט, 
מען ראטעוועט. אפילו מען זעט צומאל א מענטש 
איז  באוואוסטזיין  ביים  נישט  ליידער  איז  וואס 
יעדע סעקונדע פיקוח נפש, און מען גיט אוועק 
אלעס צו ראטעווען נאך א 'מינוט' פון א איד. שוין 
אפגערעדט אז מען ראטעוועט 'יארן' און 'דורות'.! 

וואס מיר קענען דאס נישט באגרייפן.

ער הָאט צוגעלייגט דערצו ַא טרעפליכע סיּפור 
לייב  משה  רבי  הרה"ק  ביי  ּפַאסירט  הָאט  ווָאס 
סאסוב'ער זי"ע, וועלכער האט צוגעזאגט פאר א 
איד אז ער גייט לעבן, בשעת די דאקטאר האט 
האט  ווערן.  נפטר  חלילה  וועט  ער  אז  געזאגט 
דער צדיק געשוואוירן אז ער גייט יא לעבן, אזוי 
האט זיך דער איד בארואיגט, און דערביי געלעבט 
נאך צוויי טאג. כאטש וואס שפעטער איז יענער 
ליידער אוועק. האט דער צדיק געזאגט "א כפרה 
זאל  איד  א  אבי  הבא  עולם  לייב'ס  משה  אויף 

קענען עכט לעבן רואיג פאר נאך צוויי טאג..."

ר' שלמה שבתי הָאט דערביי געזָאגט ַאז דעם 
סיּפור הָאט ער זיך דערמַאנט נָאכ'ן הערן ַאמָאל 
ווי ַא "הצלה" מעמבער בַאקלָאגט זיך ַאז ער איז 
געלָאפן יוה"ק אויף א קאל וואס שּפעטער הָאט 
ַאז דָאס איז געווען  א רוף  זיך ַארויסגעשטעלט 

הצלה  דער  ּפרָאבלעמען.  נפשיות'דיגע  איבער 
צוליב  ַאז  פַארווייטָאגט  געווען  איז  מעמבער 
אחריות'דיג  געווען  נישט  איז  איינער  וואס  דעם 
האב איך געדארפט דרייוון א קאר יו"כ! דערויף 
ר' משה  פון  די מעשה  הָאט ער אים פארציילט 
לייב, און האט געפרעגט די מעמבער אויב דער 
פאציענט האט זיך בַארואיגט... ווייל דָאס איז די 
עבודה פון ַא איד, און בפרט פון די הצלה העלדן, 
זיך צו מקריב זיין פאר א צווייטן איד אפילו אמאל 

טוט עס אויף נאר צו 'בארואיגן'...!

דרשן  בעל  דער  האט  ווערטער  רייכע  מיט 
שליט"א ארויסגעברענגט וואס הצלה באדייט און 
געשילדערט מיט אריגינעלע דיבורים היוצאים מן 
אידישע  ראטעווען  צו  מטרה,  זעלטענע  די  הלב 
קינדער, אויף א פארנעם וואס מ'זעט נישט דאס 
גלייכן אין דער גאנצער וועלט, וויַאזוי די הצלה 
 - וואוילזיין  אייגענע  זייער  אפפערן  וואלונטירן 
ועל כל נשימה ונשימה תהלל מיט די באגלייטונג 

און געטרייע האנדלונג פון די הצלה לייט.

אינהַאלטסרייכע פראגען און 
ענטפערס פרעזענטאציע

העכסט  ַא  געווָארן  אויפגעשּפילט  דַאן  ס'איז 
ּפרעזענטַאציע  בַאלערנדע  און  אינטערעסַאנטע 
עטליכע  ווָאס  נָאכדעם  ותשובות,  שאלות  מיט 

חשוב'ע  די  האבן  מעמד  דעם  בעפאר  טעג 
אנצופרעגן  געלעגנהייט  די  געהאט  וואלונטירן 
שאלות, און ַאצינד הָאט מען דָאס אויפגעשפילט 
וואס  ענטפערס,  וויכטיגע  געגעבן  דערביי  און 
הָאט זיך געצויגן ַאריבער ַא שטונדע, מיט גרויס 

פארגעניגן.

צום ביישּפיל איז איינס פון די שאלות געווען 
א  וואס  רוף  הצלה  לענגסטע  די  איז  "ווָאס 
וואלונטיר האט געהַאט", אויף ווָאס דער ענטפער 
איז געווען ַא רעקָארד ברעכנדע ַאריבער 24 שעה 
פון ערב שבת ביז מוצ"ש! וואס האט אריינגענומען 
טרענספערן א פאציענט אויף ווייטע וועגן צו גיין 

צו די בעסטע און גרעסטע דאקטוירים.

עטליכע  אין  הָאבן  ותשובות  שאלות  די 
אויף  שמייכלען  ארויסגעברענגט  אויך  פעלער 
די משתתפים, מיט אייגנַארטיגע ענטפערס ווָאס 
הָאבן געשאפן א ברודערליכן אטמאספער צווישן 
ארבעט  וואס  וואלונטירן  הונדערט  צו  נאנט  די 

שכם אחד אויף איין פראנט.

 דערביי איז געווארן אנגעצייגט די געוואלדיגע 
אויף  ליגט  וואס  צוגלייך  אחריות  און  הילף 
יואל,  קרית  הצלה  חברה  די  פון  פלייצעס  די 
שטייט  יואל  קרית  ווען  כהיום  איבערהויפט 
בטיבורו של עיר ניו יארק און קרית יואל הצלה 
די  צווישן  בריק"  "דער  ַאלס  פַאקטיש  דינט 

קומט  עס  ווען  הצלה,  סיטי  די  און  אפסטעטיט 
צו  פון אפסטעיט  צו טראנספארטירן פאציענטן 

די סיטי.

ַאקטיוו  כסדר  איז  הצה"  "חברה  היזיגע  די 
געגנטער,  ַאלע  פון  ישראל  חולי  העלפן  צו 
הצלה  פון  פלוס  אייגענע  די  צו  צוגָאב  אין  ווען 
אן  הַאלט  מען  און  מקריב  זיך  מען  איז  קאלס 
די  צווישן  צוזאמארבעט  און  נאנטע פארבינדונג 
אפסטעיט  אין  ווירטשאפט  הצלה  יעריגע  גאנץ 
כל  על  הילף  קריטישע  און  שנעלע  צוצושטעלן 
זיך  מען  העלפט  באזונדער  תבוא.  שלא  צרה 
יואל  קרית  וואס  אינפאו  נויטיגע  מיט  ארויס 
וועלכע  אפסטעיט  די  איבער  באהאווענט  איז 
געוואנדן  נוצן  צו  וכדו'  דאקטורים  שפיטעלער, 

לויט די סיטואציע.

רוח והצלה יעמוד, הצלה 
פונקציָאנירט געהעריג 

במשך דעם מעמד 
ווי דער כלל אין הצלה ַאז "הצלה קען קיינמָאל 
דעם  דורכאויס  איז  ָאּפרוה"  אויף  גיין  נישט 
ָאוונט, ווען ַאלע היזיגע וואלונטירן זענען געזעסן 
עטליכע  געווָארן  ַאריינגעברענגט  ָאווענט,  ביים 
די  פון  און  וויליאמסבורג  פון  וואלונטירן  הצלה 
לינדען,  און  סקווירא  שיכון  מאנסי,  שכינות'דיגע 

די הונדערט חברה הצלה וואלונטירן ביים הנאה האבן ארום רייך געדעקטע טישן  - ביים צוהערן אויפטריט פון 
מוהר"ר יואל אברהם כ"ץ שליט"א, מנהל מוסדות קרית יואל איבער דאס לעבן פון א 'הצלה משפחה'

שטארקע דרשה געהערט פון הרה"ג ר' שלמה שבתי קעסטנבוים שליט"א פון 
וויליאמסבורג מיט געוואלדיגע געדאנקען און זכות פון די מקיימי עולמות

עטליכע הצלה אמבולאנסן פון אנדערע חרד'ישע געגענטער צו קארדאנירן 
מיט אלע הצלה רופן דא אין שטאט אין לויף פונעם מעמד הכרת הטוב
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פון  אין שפיץ  געשטאנען  זענען  וועלכע 
אין  דא  ווירטשאפט  הצלה  לאקאלע  די 
שטאט, צו דעקן די הילפס רופן און שטיין 

על המשמר, במשך די גַאנצע צייט.

געווארן  אריינגעברענגט  זענען  אויך 
'עיזש  די  פון  באסעס  הצלה  עטליכע 
קַאונטי',  'ראקלענד  פון  און  בעיס' 
געווען פארקירט פארנט  זענען  וועלכע 
פון די הצלה סטאנציעס דא אין שטאט 
צו שטיין גרייט על כל צרה שלא תבוא.

זיך טַאקע  הָאט מען  ָאוונט  ביי דעם 
הצלה"  "חברה  די  פאר  בַאדַאנקט 
געגנטער,  ַאנדערע  פון  וואלונטירן 
דָא  וואלונטירן  געקומען  זענען  וועלכע 
אין שטָאט, צו דעקן די הצלה רופן אין 
צייט וואס די לאקאלע הצלה נעמען אפ 
זייער פארדינטן הכרת הטוב ביים רייכן 
בשבת  פארברענגן  קענען  צו  אווענט, 
פרישע  מיט  אנצושעפן  זיך  און  אחים 

כוחות.

מוזיקאלישע 
קאּפיטלען און 

שיינע געשאנקען
אווענט  פונעם  קלימאקס  דער 
הארץ-רירנדע  די  געווען  געוויס  איז 
קלאנגען  באצויבערנדע  די  מאמענטן 
פון בארימטע בעלי שיר סּפעציעל האט 
ארויסגעשיינט דער וואונדערליכער קול 
שיר וועלכע האבן אונטערגעהאלטן אלע 
מיט  צייט,  דער  דורכאויס  פארזאמלטע 
א ריי הארציגע מעלאדיעס, מיט תפלות 
ובקשות אויף חולי ישראל און ישועת ה', 
גאנצער  דער  מיט  הארץ  אזויפיל  מיט 
נשמה, האט אלעמען דורכגעדרינגען און 

דורכגעדרינגען די נשמות. 

כלּפי  הצלה  פון  אנערקענונג  די 
געקומען  איז  מיטגלידער  טייערע  די 
חשוב'ע  די  ווען  הויכּפונקט  צום 
קאארדינעטארס האבן איבערגעגעבן א 
הערליכע געשאנק פאר יעדן וואלונטיר 
טיף- די  ארויסצוברענגען  ּפערזענליך, 
הארציגע דאנק פאר זייער ארבעט וואס 
געוויס  און  פארשטיין  נישט  זיך  לאזט 

נישט באצאלן.

זעלבע האט הצלה פארטיילט   דאס 
מתנות  נוצבארע  און  טייערע  שיינע 
פאר די טייערע 'נשי הצלה' אלס צייכן 
פון דאנק און אנדענק פון דעם שיינעם 
אווענט, וואס זאל זיי באגלייטן און צוניץ 

קומען אויפ'ן גאנצן יאר.

די  זענען  געפילן  געהויבענע  מיט 
פילצאליגע פארזאמלטע 'חברי הצלה' — 
די געטרייע הצלת נפשות העלדן — זיך 
צעגאנגען ביי דער ענדע פון דער מסיבה; 
געשאנקען;  שיינע  די  פון  באגלייט 
דרשות;  ווארעמע  די  פון  געשטארקט 
חיזוק  הויפנס  מיט  אנגעשעפט  און 
ווייטער  פארצוזעצן  אינספיראציע  און 
העלדיש  צו  הקודש,  עבודת  דער  מיט 
ראטעווען אידישע קינדער, בייטאג און 
ביינאכט, שבתים און ימים טובים; מיט 

הארץ, געפיל און געטריישאפט.

חזקו ונתחזקה, גבורי הצלה!

נשים צדקניות במאי 
זכיין; ווער פַארדינט 

זיך די אמת'ע 
הכרת הטוב...?!

יו"ר,  בַאגַאבטער  דער  הָאט  מעמד  ּפרעכטיגן  דעם  פון  צענטער  ביים 
הר"ר יואל אברהם כ"ץ שליט"א, געשטעלט די זעלבסט פַארשטענדליכע 
פרַאגע: ווער קלערט אפילו אז 'הכרת הטוב' פאר צענדליגער הונדערטער 
ווערן  וואס  טרערן  און  ראטעוועט,  הצלה  חברי  וואס  אידן  טויזענטער 
אפגעווישט, די שווערע כוחות וואס די מעמבערס געבן אוועק. קען בכלל 

באצאלט ווערן? 

אין  שמחות  פארפאסט,  ווערן  וואס  נעכט  צו  מסופק  דען  איז  איינער 
משפחות וואס ווערן פארפאסט, נחת און הנאה פון די אייגענע קינדער וואס 
ווערן צושטערט, קען באצאלט  וואס  ויו''ט  מען פארפעלט, סעודת שבת 
ווערן דורך א מעמד הכרת הטוב מסיבה פון עטליכע שעה?! קיינער איז 

דערין נישט מסופק!

ווער דארף חיזוק?

און פון די אנדערע זייט ווער דארף נאך 'חיזוק'? נאכן גיין אויף קאלס טאג 
טעגליך און זען במו עינים מיט די אייגענע אויגן ווי אזוי מען ראטעוועט, 
מען העלפט, מען ווישט אפ א טרער, מען ברענגט צוריק אן אטעם! אדער 
אין בעסטע פאל א גוט ווארט פאר א איד אז אלעס איז פיין ב"ה קען דען 

זיין א גרעסערע חיזוק?

ָאט די פרַאגע איז טרעפליך פַארענטפערט געווָארן דורך דעם טשערמַאן, 
ווָאס הָאט פייערליך אויסגערופן: 

"די הכרת הטוב און חיזוק דארף בעיקר געגעבן ווערן פאר די חשוב'ע 
די  נישט  זיי האבן  זאל,  אין  דא  זיצן  וואס  'נשי הצלה'  די  נשים צדקניות 
חיזוק א גאנץ יאר זיי האלטן נישט מיט פונדערנאנט די ענדלאזע סיפוק 
וואס די חברי הצלה געניסן, זיי זעען נישט די ווייטאג פונעם פאציענט די 
דעספערט"י אויף די בני משפחה וואס ווארט ביים פענסטער 'וואו איז שוין 

די הצלה'..."

די  חיל איבער מיט  די אשת  בלייבט  אוועק  לויפט  ווען א חבר הצלה 
קינדער אליין ווערענדיג די טאטע און די מאמע אין די זעלבע צייט. און 
יו''ט  סעודה,  די שבת  ביי  דאס  איז  צו  צייטן  אלע  אין  אריין  נעמט  דאס 
סעודות אין בעסטע פאל א זונטאג טאג אינמיטן איינקויפן ווען מען דארף 
אנקומען צו די געשעפטן, און אנשטאט צו האבן דעם ראש המשפחה קומט 
א צווייטע מעמבער אהיים טראגן, נאך א טאג שאפינג וואס מען וועט שוין 

דארפן משלים זיין אין א אנדערע געלעגנהייט...

א לעבן פון הצלה!

א  אז  זען  מען  קען  צומָאל  ַאז  בַאטָאנט  ּפַאסיג  הָאט  טשערמַאן  דער 
משפחה האט מחליט געווען אז דעם שבת נעמט מען א שטיקל וואקאציע 
די  מיט  פארברענגען  קענען  צו  ראדיא  די  שטילער  מאכן  פרובירט  מען 
משפחה ביים שבת טיש. אבער ווי ערפארונג צייגט העלפט עס נישט קיין 
סַאך... די שכנים ווייסן פונקטליך וואו מען קען זיך אלעמאל ווענדן פאר 
הילף, פרייטאג צונאכטס ווען דער שכן קלאפט שטעלט זיך אלעס אפ און 

די ב"ב פירן ווייטער אליין די שבת טיש...

דָאס זעלבע וועט א 'פייף' אינמיטן די נאכט פאר א דרינגענדע הצלה קאל 
צומאל דערוועקן די משפחה אפילו דער רוף איז גראדע למעשה גענומען 
געווארן דורך א צווייטע וואלונטיר. ואטו כי רוכלא ליזל וליחשיב וואס עס 
באדייט, די געוואלדיגע מסירות נפש פון זיך אנשליסן אלס א חבר הצלה 
און די ענדלאזע מסירות נפש בד בבד וואס עס קאסט פאר די גאנצע שטוב 

וואס לעבט א לעבן פון מסירות נפש מיט בלויז מחשבה פאר א צווייטן.

די גמרה זאגט אין מסכת ברכות 'נשים במאי קא זכיין' מיט וואס איז די 
פרוי זוכה צו עולם הבא, זי לערנט נישט קיין תורה, ענטפערט די גמרא, 
מיט דעם וואס זי העלפט איר מאן לערנען און מיט דעם וואס זי ווארט אים 
אפ נאכ'ן אהיים קומען פון לערנען, זי איז אים מכבד, מיט דעם זכות איז זי 

זוכה צו עולם הבא!

כפול היה!

צום שלוס האט דער יושב ראש פַארציילט ַא בַאלערנדע עובדא וואס 
האט זיך אפגעשפילט ביים הייליגן חזון איש ווען א פרוי האט געפרעגט 
וויפיל שכר זי גייט באקומען פאר'ן לאזן איר מאן לערנען. איך מיטשע זיך 
מיט די קינדער אינדערהיים וואס קומט אן גאר שווער, וויפל שכר גיי איך 
באקומען? איך גיי באקומען די זעלבע ווי מיין מאן, אדער אביסל ווייניגער? 
האט דער הייליגער חזון איש געענטפערט: שכר פאר אייך איז 'דאפעלט'! 
פרוי  די  און  לערנען.  זיין  פון  סיפוק  כאטש  האט  תורה  לומד  דער  ווייל 
באקומט דאפעלט, צוליב וואס איר קאסט עס בלויז כוחות אן קיין סיפוק!

און דערמיט האט דער יושב ראש ארויסגעברענגט אז די גמ' זאגט אין 
אויף  נעמען  און  באגלייטן  זיי  ווייל  זכיין.  קא  במאי  נשי  הני  ברכות  מס' 
די  פון  חלק  גאנצע  די  אז  אויס  קומט  אזוי  התורה.  לימוד  פון  די מענער 
שכר פון די וואלונטירן באקומען די פרויען דאפעלט ווייל אן זיי איז נישט 
מעגליך. און זיי טוען עס אן די סיפוק וואס זייערע מענער האבן זעענדיג 
ווי אזוי מען זעט יענעם ארויס פונעם  ווייטאג און  דער פאציענט אינעם 
צרה, וואס דאס גיבט סיפוק אנצוגיין, אבער די פרויען טוען עס מיטן גאנצן 

געפיל כאטש וואס זיי לעבן נישט מיט די פריידיגע ענדעס.

א באזע פון טויזנטער וואלונטירן!

אז  היינט  זעט  מען  וואס  דאס  ארויסגעברענגט  פאסיג  האט  יו"ר  דער 
הצלה באשטייט פון קרוב צו 100 מעמבערס, יעדע משפחה באשטייט פון 
עטליכע בני משפחה, ווען די טאטע לויפט ארויס צו א קאל ווערט א גאנצע 
משפחה אריינגענומען אינעם הצלה מיסיע. דאס מיינט אז הצלה האט שוין 
וואס  מעמבערס,  טויזענטער  גאר  אפשר  און  הונדערטער  שווערע  היינט 
האבן א גלייכן חלק אין פיקוח נפש און טוען אוועקגעבן פון זייער אייגענע 
צענדליגער  די  פון  הילף  צו  שטיין  און  ראטעווען  צו  באקוועמליכקייט 

טויזנטער נפשות תושבי העיר.

אשריכם נשים צדקניות!
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קיטל
של
מ�כות

new!
LIGHTWEIGHT KITTEL 
WITH SHOULDER PADS, 
SEWN AND FITTED LIKE 
A BEKISHE.

Available in all bekishe 
sizes. / 2 beautiful styles 
each one with or without 
swarovski stones.

B R E A K -
T H R O U G H  
D E S I G N !

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
845.250.8700

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
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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
845.250.8700

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

תושבי קרית יואל
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גרויסער וואַלד אויפ'ן סטעיט פאליס ראוד 
אויסגעהאַקט ביי פרישע פאַזע פון ריזן 56 
אקער לאַנד פּראַפּערטי צו אויסברייטערן 

שכונת 'וואדבורי ווילאַס' - קרית יואל

- הונדערטער תושבי  קול ביער אנכי שומע! 
באגעגענען  טעגליך  טאג  זיך  טוען  יואל  קרית 
שכונת  ביים  פארשריט  מארשירענדע  די  מיט 
די  מיט  ב"ה  הַאלט  וואו מען  ווילַאס',  'וואדבורי 

זעענדיג  אנטוויקלונגען  פריידיגע  און  גערוישן 
איין  שלינגט  און  אויס  זיך  שפרייט  יואל  קרית 
במדה  הקדושה  גבולי  להרחיב  שטחים,  פרישע 

גדושה.

דאס איז ווירקליך א שמחה'דיגע מאמענט פאר 
פַארבייפָארן  צו  אויס  קומט  עס  ווען  ַאלעמען, 
מיט  זעט  מען  און  ראוד  פאליס  סטעיט  אויפ'ן 
די אויגן די צענדליגער טראקטארן וועלכע זעצן 

שטחים  אוועקשניידן  צו  אימּפעט  אן  מיט  פאר 
סטעיט  פון  אינטערסעקשאן  ביים  ביימער  פון 
און ברענגען  פאליס ראוד קארנער דאנענבערג, 

אן אויסברייטערונג צו דער עיר גדולה לאלקים.

אויפבוי פון 
בנין מפואר 

לצרכי 
ציבור

גבולי  הרחבת  די 
ַאקטיוויטעטן  העיר 
גלייכצייטיג  פיבערן 
ַא  אויף  אויך 
צו  פרָאנט  צווייטן 
ַא  ַאהערשטעלן 
"בנין  גרויסַארטיגן 
ווָאס  ציבור",  לצרכי 
די  בַאדינען  וועט 
תושבי השכונה ברוב 

ּפאר והדר.

'טאון  די 
וואדבורי',  אוו 
אלע  ווי  אזוי 
מוניציּפַאליטעטן, 
פון  פַארלַאנגען 
געבויעטע  ניי 
צו  געגנטער, 
גרעסערע  אויפבויען 
רומס",  "קָאמיוניטי 
דער  ווי  שטייגער  א 
יראי  המדרש  "בית 
בראך"  בנין   - ה' 
'סמיט  שכונת  אין 
דער  און  גארדענס' 
אין  התורה"  "היכל 
'גאלדען  שכונת 
דָאס  א.א.וו.  הילס', 
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מחיל אל חיל:

בָאדן שטייט ביים צענטרַאלן דורכפאר פונקט אויף סטעיט פאליס קארנער 'דאנענבערג' 
הארט נעבן רוט 32 וואס פירט טויזנטער תושבי העיר פארנדיג צום טרואוועי
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איז שליסליך ַא גָאר גינסטיגע בענעפיט ווָאס טוט 
תושבי  טויזנטער  די  פאר  בענעפעטירן  שטארק 

העיר אין אלע געגענטער.

ווילַאס"  "וואדבארי  דעם  ביי  אויך 
פון  טייל  ַא  געווען  דָאס  איז  דעוועלָאּפמענט 
הייבט  מען  בעפָאר  ַאז  ּפלענער  אפראוועל  די 
דעוועלאפמענט  דער  פון  פַאזע  לעצטע  די  אן 
דעם  פאר  פונדַאמענטן  די  ווערן  געגאסן  זאל 
"קָאמיוניטי רום" פון דער געגנט און די "פיינעל 
געשאנקען  וועט  שטאפל  לעצטן  פַאר'ן  סי.או." 
פולקאם  איז  רום"  "קָאמיוניטי  די  ווען  ווערן 

פארענדיגט. 

רבו בני המלאכה: 
געגענט פיבערט מיט 

בוי אקטיוויטעטן

ַאצינד  שּפַאנט  מען  ווען  דערפַאר,  ָאט 
פון  שטַאּפל  לעצטן  דעם  ָאנהויבן  צו  פָאראויס 
דער שטח  ַאצינד  פיבערט  דעוועלָאּפמענט  דער 
גרויסַארטיגן  דעם  ביי  סיי  פראנטן.  ביידע  אויף 
אויפ'ן  געבויעט  ווערט  וואס  רום"  "קָאמיוניטי 
פונעם  שכונה  אינעם  אריין  וועג  צענטראלן 
זעלבער  דער  צו  און  ַאריינגַאנג,  פאליס  סטעיט 
צייט דזשומעט דער שטח ביים ווינקל פון סטעיט 
צענדליגער  מיט  דאנענבערג  קארנער  פאליס 
מאשינען וואס טוען אוועקשניידן די הונדערטער 
ביימער לענגאויס דעם גאנצן שטח פון 56 אקער 
מיט  ווערן  צוזאמגעשמאלצן  וועט  וואס  לַאנד, 
דער שכונה, אלס לעצטע פאזע פון די 'וואדבורי 
כסדר  זיך  טוט  וואס  דעוועלאפמענט  ווילאס' 
תושבי  משּפחות  פילצאליגע  מיט  פארברייטערן 

העיר.

די וויזיע פון דעם 
בנין צרכי ציבור

נייע  די  וועט  ּפלענער  ַאקטועלע  די  לויט 
הארט  אויפגעבויעט  ווערט  ווָאס  געביידע, 
פאליס'  'סטעיט  פון  פונקט  אריינפָאר  ביים 
צו  ציבור  צרכי  אלע  מיט  גרייט  שטיין  רָאוד, 
סערווירן די איינוואוינער מיט די טאג טעגליכע 

באדערפענישן.

דער בנין האדיר וועט גלייכצייטיג דינען אלס 
וועלכע  מאטאריסטן  פאר  סטאנציע  נענטסטע 
קומען פון טרָאוועי, זיך צו ָאּפשטעלן פאר ַא מנין, 
ַא גלעזל ווַאסער און ַא שיעור תורה. דער שטח 
איז טַאקע דעזיינט געווארן צוצושטעלן אזויפיל 
צופיסענס  ערטער  פארקינג  פופציג  העכער  ווי 
פונעם געביידע פאר די מתפללים ולומדים. דער 
בנין וועט אויך זיין אויסגעשטַאט מיט ַא קלענערע 
געשעפט, פאר די וויכטיגע שטוב געברויכן וואס 
ַא אידישע משּפחה דארף צו האבן ביי דער האנט.

דעזיגנירן  דעוועלאפער  די  וועלן  באזונדער 
ברייטע שטחים ארום דער געביידע פאר 'פלעי-
באשיידענע  א  השכונה.  ילדי  לטובת  גרַאונדס' 
ווינקל איז אויך באשטימט דָארט צו אויפשטעלן 
א סווימינג פול פאר די הייסע זומער טעג וועלכע 
אויסגעהאלטענע  מיט  ווערן  געבויעט  וועט 

מחיצות.

הרבה דרכים למקום: 
פרישע אריינגאנג ווערט 

געעפענט צום שכונה

ווָאס  דורכברוכן  געוואלדיגע  די  פון  איינע 
גַאנצער  דער  פאר  ברענגען  וועט  פַאזע  נייע  די 
וועט  גַאסן  נייע  די  צווישן  ַאז  דָאס  איז  געגנט 
וועט  וואס  וועג,  ַא ברייטע באקוועמע  זיין  אויך 
אינעם  אריין  גלייך  ראוד  דאנענבערג  פון  פירן 
צענטער פונעם שכונה, וואס איז גאר א שטארקע 

דערגרייכונג פאר די הונדערטער תושבים.

באזונדער וועט דאס גאר אסאך בענעפעטירן 
וועלן האבן א שנעלן  וועלכע  רייזענדע  די  פאר 

וועג אריין אינעם שכונה, הארט ביים אראפקומען 
פונעם טרָאוועי, אריינצופארן אין דער געגנט צו 
אויך  אזוי  א.ד.ג.  מנין  א  כאפן  דאווענען  קענען 
גראסערי דעליווערי  נוצליך פאר  זיין  דָאס  וועט 
נייער  דער  ווי  געביטן  ַאנדערע  פילע  אויף  און 

באקוועמער וועג וועט ברענגען הרחבת הדעת.

צוגאב  אין   זיין  וועט  אריינגאנג  ברייטע  די 
אויפ'ן  איינס  'ענטערענס',  ָאפיציעלע   2 די  צו 
אויפגעבויעט  וועט  עס  )וואו  רָאוד,  פאליס  סטעיט 

זעט באזונדערע  ווערן א פולשטענדיגן הצלה סטאנציע. 

אויפן  ַאריינגַאנג,  אנדערע  די  און  דערוועגן(  נייעס 

וואדבורי  די  איבער  קעגן  רָאוד,  דאנענבערג 
נאך  פַארהַאן  איז  אויסערדעם  דיסטריקט.  סקול 
באנוץ  עמערדזשעסי  פאר  בלויז  ארויסגאנג  אן 
ביים ביהמ"ד המפואר העדלי פַארמס, און אצינד 
ווערט צוגעלייגט א פרישע באקוועמע וועג וואס 

וועט פירן אריין און ארויס פונעם שכונה.

לכונן עיר מושב על תילה!

געפלאנטע קאמינויטי רום - וואודבורי ווילאס
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בס"ד

שמות לגניזה
שמות לגניזה ווערט ווערן ָאּפגענומען ביי אייער טיר,   - אין די ערבי פסחים טעג - גענצליך פריי 

אן ָאּפצָאל, די פרייע ּפיק-ָאּפ סערוויס וועט זיין דינסטאג מיטוואך דאנערשטאג צו.

רופט אריין סיי וועלכע צייט די סָאפסיקירטע סיסטעם וואס וועט סקעדזשולן אייער ּפיק-ָאּפ 
אויטאמאטיש (דורך אייער היים נומער אדער פריוואטע סעלפאן נומער וואס איז אין קהל׳ס  

סיסטעם) 845-783-5688 עקסטענשאן 105

דער דרייווער וועט אפנעמען שמות אין די גרויס פון א "סָאדע בַאקס" אדער צוויי שאפינג בעגס. 
- אויב האט איר מער שמות ברענגט עס צו די שמות טראקס מיט אייער שמות קארטל וואס איר 

ערהאלט באזונדער אין די פאסט.

ערב פסח מצות דעליווערי
ערב  טיר  אייער  צו  ווערן  דעליווערט  ווערן  וועט  מצות,  פסח  ערב  פון  באשטעלונג  אייער 
די ערב פסח  און באצאלן פאר  דארף מען באשטעלן  דעליווערט  צו באקומען  פסח נאכמיטאג. 

מצות - פון  מיטוואך ויקרא - ביז דינסטאג צו אין די בתי מדרשים דקהלתינו ווי פאלגענד:

ביהמ''ד הגדול: מוה״ר ארי' הערשקאוויטש הי"ו 
יעדן אינדערפרי פון 7:30 ביז 11:00 זונטאג ביז 12:00 יעדן ביינאכט פון 7:30 ביז 10:30

ביהמ״ד בית כהנא: מוה״ר זלמן לייב מארקאוויטש הי"ו משמש 
ביהמ״ד ישמח משה: מוה״ר משה יאקאבאוויטש הי"ו משמש
ביהמ״ד בית יעקב: מוה״ר יעקב אלימלך אייזנבערג הי"ו גבאי

ביהמ״ד בית יקותיאל: מוה״ר פישל גאנץ הי"ו גבאי
ביים ארויסנעמען די קארטל וועט די סיסטעם אויטאמאטיש אייך באשטעטיגן - אלץ חבר הזהב 

- דעליווערי סערוויס ערב פסח צו אייער טיר.

 חברי כסף וזהב גורל  
די ספעציעלע "חברי כסף וזהב" זילבער גורל וואס וועט 
פארקומען קומענדיגן זונטאג שמיני א׳ די וואך פון פסח

מיר וואונטשען אייך א פרייליכן כשר׳ן יו״ט

הנהלת הקהלה

נ.ב. היי יאר וועט מען נישט זיין די חלה פיקאפ.

מעמבער 
בענעפיטן 

אין  דערמאנען  אייך  טוען  מיר 
שאפינג  פסח  ערב  יעצטיגע  די 
פון  געניסן  קענט  איר  אז  סעזאן, 
און  בענעפיטן  ַאלגעמיינע  די 
דיסקאונטס פאר "אלע מעמבערס" 
געשעפטן   40 אריבער   די  ביי 
ספעציעלע  און  יואל,  קרית  אין 
פלייש  סאטמאר  ביי  דיסקאונטס 
און סַאטמַאר מצות דקהלתינו הק׳.

גָאלד סערוויסעס
__________________________________________________________________________________________________________________

דעזיגנירט בַאזונדער פאר "חברי זהב" דקהלתינו הק'
__________________________________________________________________________________________________________________

די סּפעציעלע בעניפיטן און "גָאלד סערוויסעס" ווָאס איר 
בַאקומט ַאלס הכרת הטוב זייענדיג פון די געקליבענע צָאל

"חברי הזהב" שע"י קהל יטב לב סַאטמַאר קרית יואל 

אין די ערב פסח טעג

אל
יו קרית סאטמאר לב יטב קהל

•
בר

ח
מי

ד
קהל יטב לב

סאטמאר
קרית יואל
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקדוש זי"ע
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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מעגא
טליתים  
ס�יל

מיר קלינען עטרות 
ווי שפאגל ניי...

טלית  של
מ�כות

7 Garfield Rd // 845.250.8700
MALCHUS
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חיזוק אין קרית יואל׳ס מוסדות-אָפיסעס 
אין העכסטע ספערן; ס׳שעפערט מיט 

טויזנטער $600 נדבות פון אלפי התושבים 
וועלכע דעמאָנסטרירן ״ראשון הוא״!

תושבי קרית יואל דעקלַארירן בכל לבם ובכל נפשם:

גָארנישט אויף די וועלט איז אונז נישט וויכטיגער ווי אונזערע טייערע 
קינדער און אונזערע הייליגע מוסדות; דָאס איז ״ראשון הוא לנו״!!

מיט צוויי ווָאכן צו ּפסח, דער ״ראשון הוא לכם״ טייטשט זיך ָאּפ מיט הילכיגן ָאּפקלַאנג:

פרישער חידוש צום קאמּפיין תשפ״ג
על כוס יין מלא:

״זילבערנער כוס 
של אליהו״ גורל 

ּפראָקלאַמירט פאַר 
״$360 נדיבים״

ּפרעכטיגע ּפרעזענטַאציע 
פון ַאריסטָאקרַאטישע 

סדר-טיש זילבער-שטיקער 
אין ווערד פון קָאלָאסַאלע  
35 אלפים בַאגייסטערט 
מוסדות-בַאזע פון אלפי 
תומכים והורים ותושבים

לרומם ולהדר ולנצח

ַא ריכטיגער עונג יום טוב והידור מצוה:

נייעסטע מוסטערן פון טייערסטע און שענסטע כלי 
כסף וועט ערמעגליכן גליקליכער געווינער צו מקיים זיין 
העכסטן בַאדייט אינעם ״יסדר שלחנו בכלים נאים״ מיט 
די קייזערליכע כלי כסף המפוארים צום ליל התקדש החג

במיוחד פַאר יונגע 
אברכים בני תורה 
ומעוטי יכולת ווָאס 
ווילן בלבם ובנפשם 
הָאבן ַא חלק לחזק 
המוסדות ערבי 

ּפסחים!
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נָאענטער  ווָאך  ַא  נָאך  ס׳שוין   — יואל.  קרית 
אויסגעשריי  הוא”  “ראשון  דער  און  ּפסח,  צום 
ַאלץ  ווערט  יואל  קרית  שטָאט  הייליגע  די  פון 
און  און מער אּפקליגענד, מער העפטיג  העכער 
מער דרינגענד, ווען ָאט ָאט רוקט מען זיך שוין 
נָאענטער צום ליל התקדש החג און ביי דעמָאלט 
״ראשון״  דעם  דערגרייכט  הָאבן  שוין  מען  מוז 
ַאז ״יעדער״ מאנ״ש תושבי קרית יואל זָאל  ציל, 
זיך ָאנשליסן מיט $600 פַאר די הייליגע מוסדות, 
די  בַאצָאלן״  ״ווייטער  מ׳קען  ַאז  פַארזיכערן  צו 

געטרייע כלי קודש!

ס׳נישט משער צו זיין דעם חיזוק, די ערמוטיגונג, 
אין די ָאפיסעס פון די הייליגע מוסדות — אין ָאט 
יעדן טָאג און  וואו מ׳שטייט  ָאפיסעס  די זעלבע 
מ׳בלוטיגט צו דעקן דעם בַאנק — ווען מ׳זעט ב״ה 
עין בעין ווי עס פליסן ַאריין יעדן טָאג די מַאסן 
$600 נדבות, נָאך ַא נדבה און נָאך ַא נדבה, בלב 
שלם, פון תושבי עירנו ווָאס דער קיום המוסדות 

גייט זיי בלבם ובנפשם!

געלט,  ַאזויפיל  נישט  איז  דָאלער   600
איבערהויּפט מיט די היינטיגע אינפלַאציע.

אויפַאמָאל  געבן  אידן  טויזנטער  ווען  ָאבער 
דָאס  איז  ּפסחים,  ערבי  דָאלער  הונדערט  זעקס 
ליגט  דָא  ַאז  איבערצייגונג  ַאן  אינדיקַאציע!  ַאן 
עּפעס טיפער! דָא ווילן טויזנטער אידן אויסרופן 

ווילן  אינאיינעם: אנחנו עמכם גבורי החיל! מיר 
נישט, בשום אופן שבעולם, איר העלדישע ראשי 
המוסדות זָאלט חלילה ַארונטערפַאלן! מיר זענען 

מיט אייך.

יעדע 600 דָאלער נדבה איז ַא שטיק חיות!

יעדע 600 דָאלער נדבה איז ַא שטיק חיזוק!

יעדע 600 דָאלער נדבה צייגט פַאר די הנהלת 
די  ווייסן  מיר  ַאז  קלָאר  און  קליּפ  המוסדות 
שוועריגקייטן, מיר פַארשטייען די ּפלָאגעניש, און 
מיר זענען דָא צו העלפן! יהי׳ מה שיהי׳ וועלן די 
הייליגע מוסדות הָאבן ַא רוקנביין, און קיין תושב 
מוסדות  די  קיינמָאל,  קיינמָאל,  וועט  יואל  קרית 

נישט לָאזן פַאלן!

מיט יעדן פַארבייגייענדן טָאג, ווען די דינער-
עסקנים קומען צוריק מיט פרישע בַאגַאזשן 600 
מוסדות-ָאפיסעס  די  ווערן  נדבות,  דָאלערדיגע 
ָאנגעפולט מיט זַאּפַאסן התחזקות; ס׳גלעט דָאס 
ווייטער,  ָאנצוגיין  כוחות  די  ס׳ערמוטיגט  הַארץ, 

ביתר שאת וביתר עז.

יעדער קוועלט, יעדער 
גיט, 6 מאות פַאר 

״אונזער עקזיסטענץ״!

ּפרעכטיגן  פונעם  דָאך  קוועלט  ״יעדער״ 
מציאות המוסדות, ווי לעכטיג די מוסדות בליען, 
פעסט,  אזוי  שיין,  אזוי  ריין,  אזוי  הערליך,  אזוי 
יפה  כולך  ובגשמיות,  ברוחניות  מַאסיוו,  אזוי 
און  נאכאנאנד   — אומרת  הקודש  ורוח  רעייתי, 

אומאויפהערליך — כן ירבה וכן יפרוץ! 

דָאך  וויל  יעדער  ווען  ּפסחים,  ערבי  ״יעצט״ 
יעדן  ביי  איז  צדקה,  ּפסח  ערב  זיין  פַארטיילן 
און  דָאס ערשטע  מ׳וויל  ַאז  און קלָאר,  איינפַאך 
וויכטיגסטע ָאּפגעבן די ״ראשון הוא״ געלט פאר 
אונז  ביי  איז  וואס  מוסדות,  הייליגע  אונזערע 
און  וויכטיגסטע  חשוב׳סטע,  טייערסטע,  דָאס 

הייליגסטע!

אין למעלה הימנה! ראשון הוא לנו! ראשון הוא 
לך!

די מוסדות איז ביי אונז נומער איינס, וקודמת 
לכל דבר שבעולם!

ווייל  ּפריָאריטעט,  העכסטע  סַאמע  אונזער 
״דָאס״ איז אונזער קיום! ״דָאס״ איז אונזער עתיד! 

״דָאס״ איז אונזער נחת!

ווַאקסן  ווייטער  מוסדות  אונזערע  זען  צו  און 
מיט׳ן  ציל,  גרעסטער  אונזער  איז  בליען  און 
גרעסטן מָאס קרַאנטקייט און פעסטקייט, מיט די 

מַאקסימום סטַאביליטעט ווָאס נָאר שייך.

די מַאיעסטעטישע 
זילבער-שטיק 

בַאגייסטערן די שטָאט!
ווען אין קרית יואל איז ּפרעזענטירט געווָארן 
״סדר  מַאיעסטעטישער  און  ּפראכטפולער  דער 
ַא  ַארויסגערופן  פריש  עס  הָאט  גורל״,  טיש 
עּפעס  איז  דָאס  איינעם.  יעדן  ביי  התּפעלות 
אויסנַאם, ַא טיש ווָאס מ׳זעט נישט דָאס גלייכן. 

ַא  ַאהערשטעלן  געלָאזט  מ׳הָאט 
קָאלעקציע,  קייזערליכע  מייסטערהַאפטיגע 
פון מַאיעסטעטישע ״זילבער שטיק״ — פון דער 
קרית  אין  דָאהי  געשעפט  ״ריגעל״  בַארימטער 
צוגעשטעלט  סּפעציעל  זיך  הָאט  וועלכע  יואל, 
געשטריישַאפט  אויסערגעווענליכער  ַאן  מיט 
ווָאס  מוסטערן  נייעסטע  די   — המוסדות  לטובת 

זענען ערשינען היי-יָאר אויפ׳ן מַארקעט!!!

ַא ״סדר טיש״ מיט כלי כסף, וואס פארכאּפט 
אויסטערלישן  מיט׳ן  אויגן  די  איינפַאך 
מלכות׳דיגקייט און נָאבעלער ּפרַאכט ווָאס הָאט 
מלכות  שבמלכות,  תפארת  גלייכן!  דָאס  נישט 

שבמלכות!

זילבער- די  אויף  בליק  ַא  מ׳כַאּפט  ווען 
ּפרעזענטַאציע ַאנטּפלעקט זיך ַא רייכקייט באמת 
פון די שענסטע כלים וואס זענען נאר פארהאנען 

גַאנצע שטָאט איז ַאנטשלָאסן צו פַארזיכערן 
ווייטערדיגע ָאנגייענדע קרַאנטע סטַאבילע עקזיסטענץ 

פון די הייליגע מוסדות יפה נוף משוש כל קרית יואל
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צו בַאשיינען און פַארהערליכן דעם ״סדר טיש״ 
פון דעם גליקליכן געווינער.

ַא  קערה,  ַא  זיך;  פַאר  רעדן  ״שטיקער״  די 
ַא טעצל  ַא בעכער מיט  וויין פלאש,  פרעכטיגע 
אא״וו,  וואזע  בלומען  פרעכטיגע  ַא  דעקל,  און 
בַאצויבערנדע  ריין-זילבער,  ּפרעכטיג.  ממש 
קונסט-דעזיינס אויפ׳ן רייכסטן און מלכות׳דיגסטן 

פַארנעם, עלעגַאנט און ַאריסטָאקרַאטיש.

ובכן, ווען דָאס גַאנצע ווָאס פָאדערט צו קענען 

ָאנשלוס פון  ַאן  ווערדפולקייט איז  ַאזַא  געווינען 
וואס  מוסדות,  הייליגע  אייגענע  די  פאר   ,$600
מ׳וויל דאך סייווי בלב ובנפש שטיצן און העלפן 
איבערהויּפט פַאר ּפסח, איז דָאך דער חשבון ַאן 
איינפַאכע און קלָארע; ״יעדער״ וועט זיך דערינען 

ָאנשליסן!

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

מלך  ַא  ווי  איז  איד  יעדער  ווען  נַאכט,  ַאזַא  אין 
בביתו, כאילו הוא יצא ממצרים!

מיט ַאזַא סדר טיש — ווָאס דער סך הכל ווערד 
פון די זילבער שטיק איז ביי אומגעפער 35 אלפים 
כיכר כסף — וועט דָאך דער געווינער באמת זיצן 
ביים סדר ווי ַא ריכטיגער מלך, לכבוד יום טוב. 
טיש  דעם  ַארום  קינדערלעך  ַאלע  ווען  דערצו, 
אונזער  ווייל  הָאבן מיר עררייכט  דָאס  ַאז  ווייסן 
טַאטע שטיצט די הייליגע מוסדות בלב ובנפש! 

ַאך ווי שיין!

דער ״ראשון לחדשי השנה״ 
איז שוין דָא; קרית יואל 

שרייט: ראשון הוא!

ניסן״  ״ראש חודש  פון  ווענדּפונקט  מיט דעם 
ָאט  שוין  איז  ּפסח  ַאז  ָאן  דָאך  אונז  זָאגט  ווָאס 
קרית  מוסדות  אין  לופט  די  ווערט  שוועל,  ביים 
און  ָאנגעצויגן  ָאפיסעס  צענטרַאלע  יואל׳ס 
געשּפַאנט אויף די העכסטע ָאקטַאוון; ״די הויט 
בודזשעט  דעם  סטַאביליזירן  דָא  מ׳מוז  ברענט״! 

אן ַהמוְֹסדוֹת ׁשוֵֹאל! ְוּכַ

ראשי המוסדות ַאדרעסירן 
דעם ציבור ״ָאפן און קלָאר״ אין 
אויסשליסליכער ערב ּפסח בריוו

״קלָאר און ָאפן״ איז דער מהלך וויַאזוי מוסדות קרית יואל 
ָאּפערירט אין די לעצטע 5 יָאר. ביי יעדע נקודה ונקודה, אין 
חשוב׳ע  די  מיט  ריר  יעדן  מיט  מען  טיילט  הינזיכט,  יעדן 
עלטערן. זָאל עס זיין לטב או למוטב. יעדע החלטה, יעדע 
ּפַאסירונג, ַאלעס ווערט אויסגעשמועסט און מיטגעטיילט, 

ווי גלייכע אייניגע שותפים.

ַאז ס׳איז געקומען יעצט ערב ּפסח ווען מ׳איז  ַאזוי,  ָאט 
הנהלה  די  איז  הוא״  ״ראשון  מיט׳ן  ציבור  צום  ַארויס 
דורכזיכטיגער  ַא  מיט  ַארויסגעקומען  ווידערַאמָאל 
התומכים,  אלפי  ההורים,  אלפי  אדרעסירן  צו  קלָארקייט, 
אלפי אנ״ש, איבער דעם מצב הנורא אין יעצטיגן מָאמענט 

אין די הייליגע מוסדות.

ווייל מ׳בַאהַאלט דָא גָארנישט. מ׳וויל יעדער ַאז יעדער 
זָאל זיין בַאוואוסטזיניג איבער ווָאס דָא שּפילט זיך ָאּפ.

זיך  המוסדות  הנהלת  די  טוט  בריוו  דעם  אין 
אויסשמועסן, ָאפן און קלָאר, מיט דעם ״אתם ידעתם 
את כל התלאה״, ווער נָאך ווי תושבי קרית יואל ווייסן, 
ב״ה  זענען  מוסדות  אונזערע  הויך,  ווי  און  ווייט,  ווי 
העכער,  און  העכער  למדריגה,  ממדריגה  געגַאנגען, 

ביז׳ן ָאנקומען צו ַאזַא וואונדערליכן הויכּפונקט וואו מיר 
שטייען ב״ה היינט כהיום, ַאז די מוסדות טוען פונקציָאנירן 

פעסט, קרַאנט, מסודר, שטַארק, סטַאביליזירט. 

ווָאס  פַאקט,  און שטָאלצירן מיט׳ן  ַארויסהייבן  עס טוט 
שטייט ַאזוי הערליך קלָאר און ָאפן קבל תבל ומלואה, ַאז 
ַאלע כלי קודש פון די הייליגע מוסדות בַאקומען בַאצָאלט 
״יעדע איינציגסטע ווָאך״, און מ׳הָאט היי יָאר דורכגעפירט 
צָאלט  פונדענסטוועגן  און  העכערונג,  ּפעירָאל  3׳טן  דעם 
מען עס בַאצייטנס, ָאן איבעררייס, רייסנדיג פון זיך ָאבער 

לעבעדיגע שטיקער!

און דָאס איז — טוט הנהלת המוסדות אונטערשטרייכן — 
בנוסף צו די ״טויזנטער דָאלַארן אין ּפסח-בָאנוסעס״ ווָאס 

קרית  מוסדות  און  ערהַאלטן,  אי״ה  גייען  קודש  כלי  ַאלע 
הָאבן  וועלכע  ּפיָאנערן  די  באמת  דעם  אין  דָאך  איז  יואל 
ָאנגעהויבן ַא נייע עּפָאכע אין הרמת קרן המלמדים איבער 

דער גָארער וועלט!

ָאבער, באותו זמן, ווערט זייער קלָאר און ָאפן בַאהויּפטעט, 
ַאז צוליב די ׳אינפלַאציע׳ ווָאס רייסט 
דער  הָאט  שטיקער  לעבעדיגע 

זיך  בודזשעט 

גענומען בלוטיגן.

קיין  אויסהַאלטן.  נישט  מער  עס  מ׳קען  ּפשוט  ַאז 
רעגירונגס-פָאנדן איז כמעט נישט דָא. מ׳לעבט פון נדבות 
די  ווי  ַאזויפיל מער  זענען  הוצאות  די  ווען  און  און שכ״ל. 

הכנסות איז איינפַאך עק וועלט!

ָאט דערפַאר, טוט די הנהלת המוסדות זיך ווענדן אין א 

הארץ-רייסנדן רוף צו כל הקהל הקודש, כל תושבי העיר, 
מיט ַא נשמה׳דיגן רוף, ַאז עס קומט יעצט ּפסח. און אונזער 
הויּפט אחריות און דאגה איז איין איינציגסטע זאך: ָאנהַאלטן 
ס׳זאל  מוסדות!  הייליגע  די  פון  סטַאביליטעט  קרַאנטע  די 
פָאראויס,  גיין  פארקערט,  נאר  צוריקפַאלן;  נישט  חלילה 

העכער און שטערקער, מעלה מעלה!

ס׳איז בנפשינו הדבר, ובנפש בנינו ודורותינו!

אינעם  שורות  פון-הַארץ-געשריבענע  די  צווישן  פון 
די  הלב  מנהמת  ַארויס  שרייט  בריוו,  ָאפן״  און  ״קלָאר 
העלדישע הנהלה צו ַאלע הורי ותומכי המוסדות ותושבי 

העיר.

יעדער זָאל זיך ָאנשליסן מיט מַאקסימום סכומים, 
פאר׳ן  העלפט  און  ּפסח,  פאר  יעצט   ,$600 לכה״ּפ 
ווייטערדיגן עקזיסטענץ פון אונזערע היייליגע מוסדות 
עלינו ועל עתידתינו, און גלייכצייטיג קען מען געווינען 
דעם ּפרעכטיגן ״סדר טיש״ און מיר ַאלע — גַאנץ קרית 
קרַאנטן  גָאלדענעם  ַא  בעז״ה  געווינען   — רבתי  יואל 

עתיד לנו ולדורותינו.

יעדעס ווָארט ״ָאפן און קלָאר״ איז דָאך ַאזוי ריכטיג, 
קלינגט דָאך ַאזוי הַארציג, אין יעדן תושב קרית יואל׳ס 

הַארץ!

ַאז  מיט,  דאך  האלט  יעדער  דאך,  ווייסט  יעדער 
יעדעס ווָארט איז חי וקיים! 

מיר לעבן מיט דעם התנוצצות האור! די שיינקייט, 
די  וואוקס,  דעם  מוסדות,  הייליגע  די  פון  ליכטיגקייט  די 

אומגלויבליכע הרחבת גבולי הקדושה!

איז עס  רופן,  וואס  די הנהלת המוסדות  ס׳איז  ַאז  ובכן, 
גאנץ קרית יואל ווָאס ענטפערט, כאיש אחד ובלב אחד!

נפש  לב  בכל  ָאנגעשלָאסן!  יעדער  ַאנטשלָאסן!  יעדער 
ומאוד! יעדער מיט ״6 מאות״ פאר די הייליגע מוסדות! ווייל: 

ראשון הוא!
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פרישער חידוש צום קאמּפיין תשפ״ג

ּפרעכטיגער 
״זילבערנער כוס 
של אליהו״ גורל 
ּפראָקלאַמירט 
פאַר ״$360 

נדיבים״
במיוחד פַאר יונגע אברכים בני תורה ומעוטי יכולת ווָאס וויל

בלבם ובנפשם הָאבן ַא חלק לחזק המוסדות ערבי ּפסחים!

אויב איז די מוסדות ״ראשון הוא״, דָאס ערשטע און וויכטיגסטע 
ביי יעדן תושב קרית יואל ווָאס האחריות למען הדורות איז נוגע 
ללבו, דַאן איז קלָאר געווָארן ביי הנהלת המוסדות ַאז מ׳דַארף 
ערצייגן נָאך ַא סוג, צו ערמעגליכן אויך די ווָאס קענען לעת עתה 
מיט׳ן בעסטן ווילן זיך נישט דערלויבן דעם גַאנצן סכום פון 600 

דָאלער, ַאז זיי זָאלן אויך קענען זיין ַא טייל פונעם קאמּפיין.

ווען אין קרית יואל פלַאקערט ַא התלהבות פון ״ראשון הוא״ 
וויל דָאך נישט קיינער שּפירן ווי ער איז ַאנדערש. ס׳ווילט זיך 
ביי קיינעם נישט ַארויסבלייבן פונעם כח הרבים של כל תושבי 
העיר ווָאס טוען אינאיינעם ערפילן זייער פליכט ערבי ּפסחים 
פַאר  קַאמּפיין  אינעם  ַאנטיילנעמען  מיט׳ן  דורותינו,  למען 

אונזערע הייליגע מוסדות.

ַא פרישע דרגא אינעם  ָאט דערפַאר הָאט מען ַאהערגעשטעלט 
שענקען  צו  ָאן  זיך  שטרענגען  ווָאס  אידן  פַאר  נעמליך,  קאמּפיין. 
כָאטש 360 דָאלער, הָאט מען ּפרָאקלַאמירט ַא סּפעציעלן גורל, אויף 
ַא ּפרַאכטפולער ״זילבערנער כוס של אליהו״, בעתו ובזמנו ערב ליל 

הסדר תשפ״ג, ווָאס וועט געצויגן ווערן זונטאג י"א ניסן הבעל"ט.

דָאס איז סּפעציעל מיוחד פַאר די אידן וועלכע קענען נישט 
אויפ׳ן מָאמענט שענקען די גַאנצע 6 מאות, ָאבער זיי ווילן פָארט 
זייער  און  חיזוק  זייער  ַארויסצוצייגן  ַא חלק  זיין  אויך  ה׳  למען 
התלהבות פַאר די הייליגע מוסדות, ַאז זיי זָאלן אויך קענען מחזק 

זיין די הייליגע מוסדות.

ומכאן הקריאה יוצאת: איש איש כפי יכלתו! טייערע תושבי 
קרית יואל, אחד המרבה ואחד הממעיט, יעדע נדבה איז קריטיש, 
יעדע נדבה איז הייליג, יעדע נדבה איז טייער, ובפרט שיכוין לבו 

לשמים, לחזק את עתיד דורותינו ויסוד קיומינו!

די קַאסע פון די הייליגע מוסדות בלוטיגט, און יעדער דָאלער 
העלפט מ׳זָאל זיך קענען סטַאביליזירן און ָאנגיין ווייטער בכח 

לעשות חיל!

שליסט אייך ָאן מיט די מַאקסימום ווָאס איר קענט, וכל המוסיף 
מוסיפין לו מן השמים!

לכבוד  אליהו״  של  ״כוס  מלכות׳דיגן  ּפראכטפולן  דעם  געווינט 
יום טוב, על כוס יין מלא כברכת ה׳!

און פַארזיכערן ַאז קרית יואל שּפַאנט 
ַאז  טוב,  יום  אינעם  רואיג  ַאריין 
וועלן  מוסדות  הייליגע  אונזערע 
מלמדים  די  בַאצָאלן  קענען  ווייטער 

בעתו ובזמנו!

יעצט  פון  גוזמא,  בלי  טָאג,  יעדן 
ווערן  אויפגעטריבן  דארף  ּפסח,  ביז 
טויזנטער  הונדערטער  שווערע 
פון  דָאלער  יעדער  און  דָאלער! 
אנשי  יואל,  קרית  תושבי  ״דָאהי״, 
תומכים  נאמנים,  הורים  שלומינו, 

יקרים!

אקטיוויטעטן  ברענענדיגע  די 
און  פארדאּפלט  ַאצינד  ווערן 
עסקנים  די  סיי  פארשטארקט; 
ארומצוגיין  אויף  מיוחד  זענען  וואס 
די  אּפנעמען  מדרשים,  בתי  די  אין 
גבאי  די  סיי  ציבור,  פונעם  נדבות 
די  איבער  ארום  גייען  וואס  קודש 
אנדערע  און  נדיבים,  די  פון  הייזער 
עסקנים-גרוּפעס וואס רופן ארום צו 
די עלטערן און תומכים ּפערזענליך, 
מַאקסימום  די  אריין  לייגט  יעדער 
דעם  דערגרייכן  העלפן  צו  כוחות, 

ציל בעז"ה, ובשם ה' יעשו ויצליחו!

זיך  ווענדט  המוסדות  הנהלת  די 
צום ציבור, מיט א הייסע בקשה, אנא 
טייערע  אנ"ש,  טייערע  נא!  חזקינו 
איר  ארויס!  אונז  העלפט  עלטערן, 
״דָאס״  אז  אמת,  דעם  דאך  ווייסט 
קיין  נישטָא  וראשון״;  ״ראש  איז 
די  ווי  וועלט  דער  אויף  וויכטיגערס 

אייגענע קינדער! 

אל תעמדו  אייך:  מיר  בעטן  ובכן 
דער  אין  נישט  שטייט  מנגד! 
ַאזוי  זיך  מ'מוטשעט  בשעת  זייט 
אזעלכע  מיט  אויסערגעווענליך 
דאס  דעקן  קענען  צו  ריזן-סכומים, 
מלמדים  אייגענע  די  פון  געהאלט 
דעם  מקיים  זענען  זיי  קודש!  וכלי 
טָאג  איינציגן  יעדן  לבנך"  "והגדת 
פון יאר; העלפט די הייליגע מוסדות 
יָאר  ַאגַאנץ  בַאצָאלן  קענען  זיי  זָאל 
בעתו ובזמנו, זיי מטיב זיין, זיי הייבן, 
און  זיין,  מחזק  זיי  זיין,  מרומם  זיי 
דערמיט פַארזיכערט איר דעם עתיד 
הדורות! שליסט אייך ָאן ״שוין״, און 
איר געניסט פון דעם שכר בזה ובבא!

יעדער  אויס  ַאצינד  שרייט 
יואל  קרית  תושב  איינציגסטער 
און  שטיצן  מיר  הוא״!  ״ראשון 
ס׳איז  הַארץ!  גַאנצן  מיט׳ן  שענקען 
״יעדער״  ַאז  ָאן קיין צווייפל,  זיכער, 
וועט זיך ָאנשליסן, צו שענקען דעם 
דאלער   $600 פון  סכום  מינימאלן 
און  קאמּפיין״,  הוא  ״ראשון  צום 
געווינען די מלכות׳דיגע שטיק, וואס 
פַארכַאּפן די אויגן מיט זייער ּפראכט, 
היי-יאריגן  אויפ'ן  נָאך  קענען  און 
און  סדר-טיש,  אייער  בַאצירן  ּפסח 
דערמיט פַארזיכערן דעם ווייטערדיגן 

קיום המוסדות לשם ולתפארת!

ראשון הוא! חידושים אין 
התלהבות — חידושים אין ָאנשלוס — 
חידושים אין געווינסן!
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זעקס הונדערט 
דאלאר פאר 

די מוסדות

אומצאליגע 
פארדינסטן 

ברוחניות 
ובגשמיות!

ִשׁ ָשּׁ ה 
 ִמ י
י וֹ ֵד ַע?

בעבור 

זה: 

ראשון 
הוא!

גראנדיעזער זילבער
גורל קומט פאר

דינסטאג י״ג ניסן
כוס של אליהו גורל קומט פאר

זונטאג י״א ניסן 

בס״ד

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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אדער 
לכה״פ 

דריי 
הונדערט 

זעכציג 
דאלאר

מיינע 
קינדער 

און מוסדות 
קומען 
ערשט!

ְּד ַז ִּב י ן 
ַא ָּב א  
ְּב ֵׁש ׁש 
ֵמ א וֹ ת 
 ז ּו ֵז י 

בעבור 

זה: 

ראשון 
הוא!

פאר די מוסדות      

אלע עלטערן
זענען זיך משתתף מיט

גראנדיעזער זילבער
גורל קומט פאר

דינסטאג י״ג ניסן
כוס של אליהו גורל קומט פאר

זונטאג י״א ניסן 

בס״ד

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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קופת הקהילה גרייט 
זיך צום פארטיילן

קרית יואל. – תושבי קרית יואל האבן מיט א 
אז  נייעס  די  אויפגענומען  שטימונג  פאזעטיווע 
דער "קופת הקהילה" איז שוין היי יאר גרייט פון 
פון  ציפערן  הויכע  די  אקאמאדירן  צו  פאראויס 
נייע צוגעקומענע פאמיליעס וואס וועלן  - מיט'ן 
אויבערשטנס הילף - קריגן די הערליכע תמיכה 
אויף היי יאר לקראת חג הפסח תשפ״ג הבעל״ט.

העפטיג  זענען  הקופה  גבאי  און  עסקנים  די 
זיצן  און  ארבעט,  הייליגע  די  צו  איינגעשפאנט 
מען  און  ליסטעס  גרויסע  די  איבער  יעצט  שוין 
איז דן יעדן נאמען באזונדער, זיכער צו מאכן אז 
אלע באקומען פונקטליך וואס זיי ברויכן, און אז 
עס זאל קענען גרייכן ווי פריער צום פונקטליכער 

אדרעס.

און פונקט ווי קיינער פון אונז וואלט שוין נישט 
געוואלט ענטהאלטן קיינע המן טאשן ביים טיר, 
דען דער פורים סעזאן איז שוין פון הינטער אונז, 
בעת מיר דערנענטערן זיך מיט גרויסע טריט צום 
הייליגן געהויבענער יום טוב פסח, אזוי אויך טוט 
מען אין די הויפטקוואטירן פון "קופת הקהילה" 
זיכער מאכן אז די טשעקלעך וואס די פאמיליעס 
אין צייט אז מען  גענוג  זאלן אנקומען  באקריגן, 
בכבוד  טוב  יום  דעם  אריינברענגען  קענען  זאל 
ביים  חלילה  בזיון  לידי  צוקומען  נישט  און  רב, 

באצאלן די גרויסע ארדערס. 

קלאר  איז  קופה  דעם  פון  וויכטיגקייט  דער 

און האט זיך שוין אריבערגעכאפט 
 - הייליג  אבער   - ווילד  א  ווי 

פייער צו אנדערע שטעט און 
קהילות.

קופה  דער 
שטייט  וועלכע 
פירערשאפט  אין 
פארזיצער  פונעם 
הקופה  מנהל  און 

משה  יואל  הר״ר 
הי״ו  בארלעוו 
דער  איז  וואס 
דעם  פון  פיאנער 
טוט  און  געדאנק, 
פארטיילן  שוין 

פאר  געלטער  די 
שמיטה  גאנצער  א 
לטובה  שוין  כולם   -
און    - בקודש  ולמעלה 

זיך  טוט  זעט  מען  ווי 
פארשפרייטן  שוין  עס 

וועלט,  דער  איבער  קהילות  אנדערע  אין 
פארלאנג  גרויסן  דעם  פארשטאנען  האבן  וואס 
דערפאר, און האבן אויך אונטערגענומען אויף די 
אייגענע פלייצעס דעם שווערן אבער קריטישער 

אונטערנעמונג.

מכתב קריאה ובקשה ע״י דייני קהילתנו הק׳

פארשפרייט  ברייט  שוין  איז  עס  ווי  אזוי 
געווארן דעם מכתב קריאה ובקשה פון אלע דייני 

קהילתנו שליט״א אין וועלכן זיי האבן 
טרעפליכע  און  קלארע  מיט 
רייד אויפגעפאדערט פונעם 
ה׳  לעזרת  לבוא  ציבור, 
שטיין  און  בגיבורים, 
פון  האנט  די  צו 
און  חשוב׳ע  די 
איבערגעגעבענע 
עסקני  און  גבאי 
זאלן  זיי  אז  הקופה, 
ארויסגעבן  קענען 
טויזענטער  די 
ך  ע ל ק ע ש ט
איינריכטן  און 
יום  שמחת  א 
אלעמען  ביי  טוב 
פון  אינדערהיים, 
און  עושר  גרעסטן  דעם 
פארדינער,  ברייטער 
צום  אראפ  קורסירנדיג 
אזוי  הבית,  בעל  שיינעם 
און  הנצרכים  משפחות  די  ביז  ווייטער 
אלמנות  פון  משפחות  אדער  הילדים,  ברוכות 
ויתומים וואו עס געפינט זיך נישט קיין אקטיווער 
יום  אז דער  זאל פארזארגן  וואס  ברויט-'געבער 
טוב זאל צושטאנד קומען ווי עס באדארף צו זיין.

היי יאר האט מען עולה געווען בשיעור קומה, 
און אויסגעשטעלט העכערע טשעקלעך פאר מער 
דאס  האבן  אומשטענדן  די  וויבאלד  פאמיליעס, 
פארדינער  שיינע  פילצאליגע  אז  צוגעברענגט, 

די  ווען  נגרע,  למה  דעם  קרעכצן  אויך  דארפן 
די  און  וואלקענעס,  די  גרייכן  פרייזן  גראסערי 
מאגערע פעי טשעקס וועלכע האבן זיך נאכנישט 
און  אינפלאציע  וועלטס  די  מיט  מיטגעכאפט 
יום  ריזיגע  די  דעקן  נישט  קענען  העכערונגען, 
מצב  מיט'ן  מאכן  מוזן שלום  און  אויסגאבן  טוב 
אז זיי וועלן דארפן איינצוימען די אומגעהויערע 
אין  נישט  שטימט  וואס  זאך  א   - אויסגאבן 
וואס  צייט  דער   - חרותינו  זמן  מיטן  איינקלאנג 
מיר זענען פארנומען פראווען חירות׳דיגע הנהגות 

צו צייגן פאר אונזערע דורות.

אינפלאציע רייסט 
ביים קארג

מיר אלע האלטן דאך מיט די אומסטאביליטעט 
די בענק  יעצט,  זיך  וועלט פלאגט  די  וואס  מיט 
און  ראטעס  מארגעדזש  די  און  קראכן  וואס 
דער  אין  ווי  אנדערש  אבער  אינפלאציע.  הויכע 
גלאבאלער וועלט אין וועלכן מענטשן קוועטשן 
האסטיג אראפ די ברעיקס און הייבן אן לעבן א 
מער מינימאליסטישער לעבנסשטייגער און הערן 
קענען  שוואוילטאג,  אויף  געלט  אויסגעבן  אויף 
מיר היימישע אידן דאס זיך נישט ערלויבן, דען 
דעם יום טוב זענען מיר מחויב צו פראווען מיט 

שמחה לרוב, ואין שמחה אלא בבשר ויין.

פאפיר  און  פען  אויף  נישט  דאך  שטימט  עס 
זענען  מיר  ווען  חרותינו,  זמן  אינעם  פונקט  אז 
מחויב זיך צו פירן ווי בני מלכים און זיך אויפפירן 
מען  זאל  שטוב,  אין  קעניגן  ווי  פרייהייט  מיט 

עקסטאז און גרויס שפאנונג אין קרית יואל 
לרגל די חלוקת הטשעקלעך פון "קופת 
הקהילה" לקראת זמן חרותינו הבעל״ט
פון די אנאנסן און בקשות פון נדיבי לב רינט די עקסטאז אריבער צום גרויסן גאס | 
דער ציבור נעמט אויף די עסקני וגבאי הקופה גינסטיג | די תמיכה וועט פילפאכיג 

געהעכערט ווערן און פאר מער נצרכים | אינאיינעם דעמאנסטרירן עניי עירנו קודמים

ארויסהעלפן דעם קופת הקהילה איז א חיוב וואס ווערט שוין געברענגט אין הלכה, 
ארויסצוהעלפן די צענטראלע קופה פון שטאט וועלכע זארגט זיך פאר יעדן יחיד!!!

לפיכך אנחנו חייבים!

ע נ י י   ע י ר נ ו   ק ו ד מ י ן :
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אויף  איבעררייסן  און  אוועקפלאגן  דארפן  זיך 
מינימאלע אויסגאבן און הוצאות, ווער רעדט נאך 
פון די הייליגע מצות און וויין, וועלכע גייען ווי 
וואסער אום פסח, און זענען בכלל ומכלל נישט 
ביליג. דערפאר איז קריטיש אז דער קופה זאל זיך 
זיכער מאכן אז יעדער  זארגן פאר אלעמען, און 
קען פאכען מיט א גרויסער טשעקל אין די האנט 

און זיך פרייען בחירות רב.

צו  מענטשן  אינספירירן  אנשטאט  אלזא, 
סטאנדארטן,  טוב  יום  הייליגע  די  פון  נאכגעבן 
פארזיכערן  און  זארגן  הקהילה"  "קופת  טוט 
געלט  גענוג  האבן  איינוואוינער  היגע  אלע  אז 
א  מיט  חרותינו  זמן  הייליגן  דעם  אויפצונעמען 
פרישקייט. זעלבסטפארשטענדליך אז די געלטער 
דארפן  וועלכע  די  פאר  פארטיילט  נאר  ווערן 
טשעקלעך  די  אן  און  קריטיש,  צוקומען  דערצו 

איז ביי זיי דער יום טוב נישט קיין יום טוב.

ווער זענען די געבער 
און נעמער

וויכטיג ארויסצוברענגען דעם פונקט  איז  עס 
אז א גרויסע טייל פון די וואס באקומען תמיכה 
מיטעלע  די  דייקא  זענען  הקהילה  קופת  פונעם 
נישט  פאל  קיין  אויף  וועלן  וועלכע  פארדינער, 
אנרופן קיין קרובים אדער ידידים און בעטן געלט 
אויף יום טוב, וויבאלד זיי זענען נישט געוואוינט 
זיך צו געפינען אויפן צד פון די מבקשי תמיכה, 
נאר ליבערשט ציילן זיי זיך צווישן די טיילערס. 
נאך  האבן  וועלכע  מאנכע  דא  אפילו  זענען  עס 
פאראיאר געקענט געבן גרויס געלט פאר'ן קופה, 
צוליב די שפע רב וואס קאוויד דער ניינצענטער 
האט אויף אונז אראפגערעגנט, און היי יאר, ווען 
באנק  גלאבאלער  דער  פארמאכט  שוין  איז  עס 
און מען שפירט שוין די קאנסעקווענצן, זענען זיי 
געצווינגען זיך ארויפצושרייבן אויפ'ן רשימה פון 

די מקבלים.

דאס ווערט אויפגענומען ביי זיי ווי א שווערע 
כמאליע און געשוואלענער פויסט אין געזיכט, עס 
איז אומבאטעמ׳ט צו וויסן און שפירן אז בלויז מיט 
איין יאר צוריק זענט איר נאך געווען אומשטאנד 
דארף  איצטער  און  אנדערע,  ארויסצוהעלפן 
פאריעריגע  די  מיט  אינאיינעם  טרעפן  זיך  מען 
דער  פון  אז  ב״ה  טעלער.  איין  אין  געהאלפענע 
צווייטער זייט זענען דא אידן וואס האבן גענומען 
רעכטס  צו  זיך  האט  רעדל  דאס  און  פאראיאר, 
א דריי געטאן, און אצינד זענען זיי פון די פול-

אקטיווע תומכים לטובת דער קופת הקהילה.

אידישע  היימישע  פארהאנען  זענען  עס  יא, 
לעקטער  די  וועלכן  אין  וועלט  די  איבער  קיכן 
איז פארלאשן, ווייל עס איז נישטא דארטן קיינע 
צום  טרויבן  קיינע  קוועטשן,  צום  לימענעס 
דרעשן, און אויך איז נישטא דארט קיין אייער און 
קארטאפל, די מיטאלאגישע מאכלים מיט וועלכע 
איינמאל  אבער  פסח.  אום  זיך  דערהאלטן  מיר 
"קופת  פון  דער טשעקל  טיר  צום  אן  קומט  עס 
הקהילה" לעבט די שטוב אויף. פלוצים קען מען 

שוין זיך ערלויבן און צושטעלן דעם יום טוב אזוי 
ווי עס פאסט.

לפיכך אנחנו חייבים!

די  צו  שטיין  צו  ארויסהעלפן,  צו  שטיצן,  צו 
האנט, צו אויפרעכטן, צו באשיינען, און צו העלפן 
נויטבאדערפטיגע  און  פארדינער  נידריגע  די 
איז  יואל  קרית  טוב!  יום  דעם  איינריכטן 
די  ארויסהעלפן  וועלן  מיר  איינגעשפאנט, 

משפחות הנצרכים, משפחות האלמנות ויתומים, 
משפחות ברוכות ילדים, און סיי ווער עס בעט - 
כל דכפין - אז אלע זאלן זיך קענען פרייען איבער 

א פילער סדר טיש.

וויכטיגע אסיפה 
אפגעהאלטן דורך עסקני 
וגבאי "קופת הקהילה" 
פעיה״ק קרית יואל יצ״ו

א וויכטיגע זיצונג אין די קארידארן פונעם גראנדיעזן 
צדקה קאסע ״קופת הקהילה״ שע"י קהל יטב לב צום 

בעפארשטייענדער חלוקה לקראת זמן חרותינו הבעל״ט
טיף  שוין  האלטן  מיר   – יואל.  קרית 
החג,  קודם  יום  שלושים  די  אין  אריין 
מיט  פארנומען  זענען  קינדער  אידישע 
אין  צוגרייטונגען  פיבערהאפטיגע  די 
בעפארברייטונג צום באליבטן יום טוב, אט 
אט וועלן מיר זיך דערזען זיצנדיג אנגעלענט 
אויפ'ן פאטעל קאנצענטרירט אין די הייליגע 
צו  ערלויבן  זיך  און  הגדה,  די  פון  ווערטער 
אפקלאנגען  סדר'דיגע  זיסע  די  פון  געניסן 

פארגעסנדיג פון אלעס ארום.

פארנומען  איז  יעדער  וואס  צייט  די  אין 
די  זיצן  טוב,  יום  דעם  אהערצושטעלן 
געטרייע עסקנים פון "קופת הקהילה" דקהל 
צו  וועלט  דער  אין  אלס  טוען  און  לב,  יטב 
זיכער מאכן אז קיינער פון אונז וועט נישט 
לאזן אונזער אידישע ברידער אויפ'ן וואסער, 
און מיר וועלן שאקלען וועלטן ביז די נצרכים 
יום  זייער  באקומען א ברייטן טשעקל פאר 

טוב'דיגע באנוץ.

דאס  אז  יתברך  השם  געלויבט 
די  ווידעראמאל  זיך  דערקענט  יאר 
נדבנים  געטרייע  די  פון  ברייטהארציגקייט 
וויכטיגקייט  די  פארשטייען  וועלכע 
מיטעלע  ישראל,  בני  אחינו  שטיצן  פון 
די  אויף  ארויס  קוקן  וועלכע  פארדינער, 
מכובד'יגע טשעקלעך וואס זיי ערהאלטן פון 

קאסטבארע  דעם  איידער  הקהילה"  "קופת 
סומעס  די  וואס  כאטש  הבעל"ט.  טוב  יום 
נאכאלס  איז  אויפהער,  אן  אריין  פליסן 
אומגעהוירע  די  פארשטיין  צו  וויכטיג 
זיך  סכומים אין וועלכע דער קופה נויטיגט 
פארברייטערן  קענען  צו  אויף  וויכטיג  גאר 
צו  ציל  אונזער  איז  אויך  ווי  טשעקלעך,  די 
פארזיכערן אז די טשעקלעך דערגרייכן אויף 
צייט, עטליכע טעג בעפאר יום טוב, אזוי די 
א  מיט  איינקויפן  גיין  קענען  זאלן  נצרכים 
רואיגקייט – פונקט וויאזוי יעדער פון אייך 

וואלט זיך געוואונטשן.

לעמוד על נפשם

פארגעקומען  איז  טעג  לעצטערע  די  אין 
וואו  אסיפה  פריוואטע  גרויסארטיגע  א 
און  עסקני  אלע  באטייליגט  זיך  האבן  עס 
פונעם  שפיץ  אין  הקופה,  הנהלת  וחברי 
בארלעוו  משה  יואל  הר"ר  הקופה  מנהל 
מיט  אויפגעטרויטן  האט  וועלכער  הי״ו 
די  אויסצולויבן  ווערטער  טרעפליכע 
אומגעהויערע אפעראציעס פונעם קופה, און 
גלייכצייטיג ארויסגעברענגט די וויכטיגקייט 
דארף  וואס  דאלער  איינציגסטן  יעדן  פון 
אריינפליסן אין די קאסע פונעם גראנדיעזן 
קופה שע״י קהל יטב לב וועלכע דינט אלס 

די צענטראלע קופה אין שטאט וואס זארגט 
זיך פאר יעדן היימישן אינדעווידואל.

אדורכגעגאנגען  מען  איז  אסיפה  ביים 
יעדן נאמען עקסטער און צוזאמען האבן די 
געטרייע עסקנים זיך דורכגעשמועסט וויאזוי 
אי"ה  וועט  נצרך  יעדער  אז  פארזיכערן  צו 
וועט  און  טוב,  יום  שמחת  אמת'ע  א  האבן 
באקומען די נויטיגע זכותים וואס פארלאנגט 
זיך צו זיצן ביים סדר ווי א בן חורין, ווי אויך 
איז מען עקסטער אריבער אויף אלע ליסטעס 

און פארגליכן צו די ליסטעס פון פאראיאר.

א  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  עס 
ווייטאגליכע מציאות אז ליידער זענען אסאך 
נעמען צוגעקומען צום ליסטע, און צווישן די 
נעמען האבן זיך געציילט אויך אזעלכע וואס 
זענען פאראיאר געווען אויף די ליסטע פון די 
געבערס. עס האט זיך ארויסגעוויזן שווארץ 
אנהאלטן  פון  וויכטיגקייט  די  ווייס  אויף 
וואוילטעטיגע  איר  פארמערן  און  קופה  די 
יום  שמחת  א  פארזיכערן  צו  אקטיוויטעטן 

טוב פאר די פילע נצרכים.

א  מיט  געשלאסן  זיך  האט  אסיפה  די 
אויספירן  צו  פאראייניגט  ציל,  געמיינזאמע 
דעם שליחות ביז'ן סוף, און זיכער מאכן אז 
אונזערע ברודער האבן וויאזוי אויפצונעמען 

דעם זמן חרותינו אזוי ווי עס פאסט.

גיבט אפ אייער ווארעמהארציגע שטיצע פארן קופה! 
עס קען מעגליך זיין אייער שכן/קרוב/ידיד/חברותא!
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ווען  ימים טובים טעג.  יעצטיגע ערבי  די  אין 
די טרַאפיק שטַאּפלן זענען גָאר ָאנגעשטרענגט, 
פון  אינדערמיט  מען  האלט  שטָאט  אין  און 
עטליכע וויכטיגע ראוד קאנסטרוקציע אויף גאר 
שווער  אפעקטירט  וואס  שטראזן  פארנומענע 
צו עפענען  בַאהַאנדלט פלענער  ווערט  רייזנדע, 
פירן  וועט  וואס  רָאוד,  באקוועמע  פרישע  ַא 

'שכונת  פון  ארויס  און  אריין 
ברך משה', גלייך קיין 'עיקערס 

רָאוד'.

ראוד  אזא  פון  שַאפונג  דאס 
אויפ'ן  צייט  לַאנגע  ַא  שוין  איז 
די  מיט  אצינד  אבער  טיש, 
אויפן  ארבעט  פארצויגענע 
קאנסטרוקציע  בעיקערטאון 
פארשלעפט  זיך  האט  וואס 
מיט  גערָאכטן  ווי  לענגער  פיל 
טרַאפיק  דער  פאר  כַאָאס  ַא 
פריש  מען  הָאט  שטָאט,  אין 
דעם  בַאטרַאכטן  ָאנגעהויבן 
דעם  האלטן  צו  געדַאנק, 
סטאבילע  ַא  אויף  טרַאפיק 
ריטעם, דורך עפענען א שפאגל 
נייע רָאוד, וואס וועט פארבינדן 
אויפ'ן  אויבן  ברך משה  שכונת 
ארויף  גלייך  דינוב,  פון  בארג 

אויף עיקערס ראוד.

עפענען  פון  שריט  דער 
טרעפיק  לויט  וועט  ראוד  אזא 
עקספערטן האבן א דאפעלטע 
אויפן  אפעקט  געוואונטשענע 
די  ווען  שטאט  אין  טרעפיק 
הונדערטער תושבים וועלן דאס 
נוצן אלס ארויספאר פונקט. עס 

וועט אויך שטיין צום דינסט פאר עמערדזשענסי 
וועט  וואס  ראוד  עטליכע  מיט  אויטאמאבילן 
וועט דאס  אריינפירן צום שכונה, און באזונדער 
יעצטיגע  די  פארבעסערן  צו  אויסמאכן  שטארק 
טרעפיק ווען די 'ישראל זוּפניק' גאס וועט ענדליך 
ָאּפָאטעמען פון די צָאללָאזע קארס, טראקס און 
ַאריבער דָארט, מיטן ציל  וועלכע פארן  באסעס 

אנצוקומען צום שכונת ברך משה.

זיך  האט  קאנסטרוקציע  בעיקערטאון  די 
און  אנגעשטויסן  ארבעט  די  פון  לויף  אין 
פארשידענע אומפאראויסגעזענע שטרויכלונגען, 
אריינגערעכנט אז די אלטע שטראז איז געווען גאר 
אומפאסיג, וואס האט געברענגט צו פארשידענע 
ביים  פארצויגענישן  און  שוועריגקייטן  סָארט 

גרויס  א  ב"ה  ראוד.  נייע  די  אויף  ארבעטן 
טַאקע  שוין  מען  איז  שוועריגקייטן  די  פון  טייל 
איבערגעקומען און מען האפט אז די ארבעט זאל 
פארענדיגט ווערן ווי ַאמשנעלסטן, ָאבער אין דער 
אונטערגענומען באלדיגע  צווישנצייט האט מען 
ווָאס  טרַאפיק,  דעם  רעדוצירן  העלפן  צו  שריט 

וועט הָאפנטליך געקרוינט ווערן מיט סוקסעס.

הרבה דרכים לשכונה:

העפטיגע פּלענער ווערט דיסקוטירט 
צו עפענען נייע ארויסגאנג פון 'שכונת 

ברך משה' צו 'עיקערס ראָוד' אויפ'ן 
בארג צו לינדערן טראַפיק

נייע 'דינוב-עיקערס' קאנעקטינג ראוד וועט דראסטיש רעדוצירן 
שווער אנגעלייגטע גאסן נאך די פארצויגענע 'בעיקערטאון 
קאנסטרוקציע' וואס אפעקטירט שווער דעם טרַאפיק פלוס
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נאָכ׳ן אַרויסגעבן ״אַ דריי פערטל מיליאָן דאָלער״ 
אין טשעקס פאַר כלי קודש, גייען אנ"ש דאָס 
״פולקאָם דעקן״ ביים מאַסיוון ״כאשר זכינו״ 
קאַמּפיין פון ישיבה תו"י בני יואל ד׳סאטמאר

מען  האלט  ָאט  ָאט   — יואל.  קרית 
שוין פאר׳ן ליל התקדש החג, אבער אין 
פייער  א  נאך  ברענט  יואל  קרית  שטאט 
מ׳מוז  אותו״,  ״לסדר  אויפ׳ן  אחריות  פון 
ּפסח,  אויף  זיין  מסדר  עפעס  דא  נאך 
יום  צום  צוגיין  נישט  אזוי  נאך  מ׳קען 
טוב. וואס איז? מ׳מוז צום ערשט, בעפָאר 
ַאלעם, פארזיכערן אז די הונדערטער כלי 
יואל  ״בני  מוסדות  הייליגע  די  פון  קודש 
ד׳סאטמאר״ זענען אויסגעצָאלט אויף יום 

טוב!

ווָאס איז ּפשט?  יום טוב?  אויסגעצָאלט אויף 
ס׳דָאך א דבר ידוע, וואויל באקאנט אין די גאנצע 

ארויפגעקוקט,  און  בארימט  שטאט, 
איבעראל  רעספעקטירט,  און  געשעצט 
מוסדות  הייליגע  די  אז  אומעטום,  און 
גַאנצן  דעם  צייטליך  צָאלן  יואל״  ״בני 
יָאר, שוין 10 יָאר נָאכַאנַאנד, ווָאס איז 
קאמּפיין  ַא  מ׳מוז  ַאז  יעצט  ּפלוצים 
קענען  צו  גַאנג  אין  לָאזן  העפטיגן  ַא 

״אויסצָאלן״!

ָאט דָא קומט דער תירוץ, פון ״כאשר 
זכינו״!…

און  לויב  מיט  זכינו,  כאשר  יָא, 
די  טראץ  אז  זאגן  מיר  קענען  דאנק 
און  קריזיס  אינפלאציע  אומגעהויערע 
פרישע  פון  הוצאות  פארגרעסערטע 

ה ַלֲעׂשותֹו: ן ִנְזּכֶ ר אֹותֹו - ּכֵ ר ָזִכינּו ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ ּכַ

  כן נזכה לעשותו:  

ַאצינד קומען די טשעקס ַאריין 
אין בַאנק, און דָאס ״מוז״ געדעקט 

ווערן, נָאך פַאר ּפסח, צו 
פַארזיכערן קיום המוסדות!

 כאשר זכינו  

טראץ די אומגעהויערע געהעכערטע 
"אינפלאציע פרייזן" האט די 

הנהלת המוסדות מסירות נפש׳דיג 
ַארויסגעגעבן די טשעקס פַאר די 

געטרייע מלמדים העושים מלאכתם 
במלאכת הקודש באמונה

מיר קענען 
באמת 
נישט 

באצאלן 
זייער 

ארבעט...

 פאדערט אייער 
העכערונג!

די קריטיש-
וויכטיגע העכערונג 

ַסח שׁ ַחג ּפֶ ֵליל ִהְתַקּדֵ עֹוז ָיְדָך ְוָתרּו"ם ְיִמיֶנָך ּכְ  ּתָ

געהעכערטהאבן מיר אבער דאך 

דינען דאס!
אר

 פ
ק'

 ה
כת

די געטרייע עוסקים במלא

די געהאלטן פון די געטרייע 
מלמדים מחנכים ומחנכות 

בס״ד
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טויזנטער  הונדערטער  שווערע  צוגעקעמען 
געווען",  זוכה  ב״ה  מיר  "האבן  יאר  א  דאלארן 
נפש  מסירת  מ׳האט  אנגעשטרענגט,  זיך  מ׳האט 
מ׳האט  און  הנהלה,  חברי  געטרייע  די  געהאט, 
נישט  זיך  מ׳האט  טשעקס,  די  ארויסגעגעבן 
שיהי׳,  מה  יהי׳  גארנישט,  פאר  אּפגעשטעלט 
און מ׳האט ארויסגעגעבן די טשעקס, אפילו אין 
פָארזעצנדיג  היי-יָאר,  פון  זמנים  שווערסטע  די 
טאקע אריין ביז ממש יעצט הַארט פַאר יום טוב, 
און מ׳צָאלט אויס די מלמדים, יעדע צוויי ווָאכן, 

הפסק! קיין  ָאן 

ָאבער, פיין, כאשר זכינו, געגעבן די טשעקס, 
די  אין  מלמד  יעדן  כבוד  בדרך  איבערגעגעבן 

ַאריין.  הענט 

ָאבער ווָאס איז יעצט?! דערמיט קען מען זיך 
דָאך נישט גיין לייגן שלָאפן בַאפרידיגט. הערשט 
טשעקס  די  דאגה!  די  ָאן  דָאך  זיך  הייבט  יעצט 
גייען ָאנהייבן ַאריינקומען אין בַאנק, און ס׳הָאט 

אריינצושטראמען,  ָאנגעהויבן  פַאקטיש  שוין 
איינס ביי איינס, און דָאס מוז הָאבן ״דעקונג״!!!

ערבי ּפסחים, פליסן די 
טשעקס צום בַאנק!..

ס׳איז יעצט ערב ּפסח, קיין איין שטוב, ובפרט 
אז מ׳רעדט פון טייערע כלי קודש וועלכע לעבן 
נישט  זיך  קען  מינימום,  די  אויף  יאר  אגאנץ 
די  ״קעשן  אויפ׳ן  לַאנג  צו  ווַארטן  צו  ערלויבן 
טשעקס״ — מ׳מוז הָאבן יעדע ּפרוטה אין שטוב 

טוב! יום  אויף  מינימַאלסטע  דָאס  קויפן  צו 

ַאלזָא, ווי נָאענטער עס ווערט צום ּפסח, אלץ 
טשעקס-פלוס  דער  פַארשטַארקט  ווערט  מער 
הונדערטער  ַאריין  ס׳שעפערן  ווען  בַאנק,  אין 
נאכאנאנד  דארפן  וואס  טשעקס,  הונדערטער 
שווערע  בַאטרעפענדיג  ווערן,  געדעקט 

אלפים! הונדערטער 

פון  ווערד  דָאלער״  מיליָאן  פערטל  דריי  ״א 
מיט  געווָארן,  ארויסגעגעבן  שוין  איז  טשעקס 
הייבט עס ָאן  יום טוב  צום  נָאענטער  יעדן טָאג 
מער צירקולירן, און דָא מוז מען הָאבן דרינגענד 

״דעקונג״!!! נויטיג 

ואת הלחץ זה אינפלאציע
שטארק  יאר  געווענליכע  א  אין  איז  אויב 
געדרוקט און ענג דער מצב מיט'ן בודזשעט פון 
גבולי  הרחבת  כסדר'דיגע  די  צוליב  מוסדות  די 
הקדושה, העכערונג פון געהאלטן פאר מלמדים, 
נאטירליכע שטייגונג פון אויסגאבן – איז דאך על 
פיל  מצב  דער  איז  יאר  היי  אז  וכמה  כמה  אחת 
יעדער  פון  פרייזן  די  וואס  דעם  צוליב  שווערע 
סארט פראדוקט וואס די מוסדות ניצט צוצושטעלן 
אן  כסדר  וואקסט  ותלמידות  תלמידים  די  פאר 

אומדערטרעגליך. ממש  איז  עס  אויפהער, 

ומצדיקי הרבים 
ככוכבים – 
געהעכערטע 
געהאלט פאר די 
מלמדים 
ווי  וואס  לזה  בנוסף  איז  דאס 
באקאנט האט מען היי יאר צום צווייטן 
די  פון  געהאלטן  די  געהעכערט  מאל 
איבערגעגעבענע  געטרייע  חשוב'ע 
מחנכים ומחנכות שיחי', דאס  זעלבסט 
צום  סכום  ריזן  א  צוגעברענגט  האט 
יערליכן בודזשעט פון איבער אהאלב 

דאלאר. מיליאן 

עשה למען בנינו 
– הצלת החינוך 
דורותינו

פון  געפאר  אנגייענדע  די  צוליב 
וואס  החינוך  גזירת  שרעקליכען  דעם 
מוסדות  הייליגע  די  אויף  לויערט 
גענומען דראסטישע שריט  האבן מיר 
שיעבודים  די  פון  באפרייען  צו  זיך 
האט  זעלבסט  דאס  רעגירונג,  די  פון 
יערליכן  צום  לאסט  א  צוגעברענגט 
פרישע  מוסדות  די  פון  בודזשעט 
הונדערטער טויזנטער דאלער!!! וואס 

ווערן. געדעקט  דארף 

שרייט זיך דא אויס: לסדר אותו! ָאן 
קיינע ברירות!

ובכן, שרייט זיך יעצט עס אויס דער 
נויט ״לסדר אותו״! מ׳מוז דָאס מסדר 
זיין, מ׳מוז דָאס דעקן, מ׳קען זיך נישט 
דעם  איבערצורייסן  חלילה  ערלויבן 
שם  כתר  דעם  און  קייט  גָאלדענעם 
טוב, דָאס קרַאנטקייט פון די טשעקס 
פון די הייליגע מוסדות, ווָאס הָאבן זיך 
ב״ה קונה געווען ַא באגלייבטקייט עד 
להפליא, און איז ָאנגענומען אומעטום!

ּפראקלאמירט  איז  דערפַאר  ָאט 
״כאשר  מַאסיווער  דער  געווארן 
דער  צו  ברענגען  צו  קאמּפיין,  זכינו״ 

אויפמערקזאמקייט  דרינגענדער  ברענענדיגער 
זוכה  פון אנשי שלומינו, ַאז מ׳הָאט שוין טַאקע 
טאקע  מ׳איז  טשעקס,  די  פַארטיילן  צו  געווען 
זוכה אנצוהאלטן דעם ּפעיראל פאר די מלמדים, 
יאמרו  כן  על  ָאבער  ָאּפ,  נישט  זיך  מ׳שטעלט 
המושלים בואו חשבון! דָאס מוז יעצט, אויף ּפסח, 

ווערן! געדעקט 

אלע אנשי שלומינו זאגן: 
יָא, כן נזכה לעשותו!

רופן תומכי מוסדותינו אויס: כן נזכה לעשותו! 
מיר גייען עס טון בעז״ה!!! מיר גייען הָאבן די 
תהא   - זיין דעם תשפ"ג  זכי׳! מיר גייען מקיים 
שנת פרישע געלטער, מיר גייען שענקען נדבות, 
די העכסטע דרגה אין קמחא דּפסחא, צו קענען 

אויסצָאלן די מלמדים!

כדי  און  זייטן,  ביידע  אויף  גייט  זכי׳  די 
ַאריינצוברענגען בעז״ה דעם ריכטיגן מאמענטום 
אין  יעצט  שוין  איז  וואס  קאמּפיין,  צום 
העפטיגסטן קרַאפט, איז ּפראקלאמירט געווָארן 
מַאסיווע גורלות מיטצובַאגלייטן דעם קאמּפיין, 
און שענקען דעם ״מתן שכרה״ פַאר ַאלע תושבי 
העיר, עלטערן און תומכים ווָאס שטרענגען זיך 

ַאנטיילצונעמען. ָאן 

ַא הַאלבן מיליָאן דָאלער 
אויף ּפסח? יָא, כן נזכה! 
בעז״ה!

א  טאקע  איז  דָאלער״  מיליָאן  הַאלבן  ״ַא 
סומע,  קאלאסאלע  א  סכום,  פאנטאסטישער 
הייליגע  די  פון  עסקנים  געטרייע  די  ָאבער 
נישט בַאזָארגט בעז״ה; מ׳ווייסט  זענען  מוסדות 
די  תומכים,  טייערע  די  עלטערן,  טייערע  די  ַאז 
טייערע תושבי ק"י, הָאבן ַא געפיל, ַא הַארץ פַאר 
דעם הייליגן מקום, פַאר דעם חינוך הטהור! פַאר 

הדורות!  חינוך  ריינעם  דעם 

און  ָאנשטרענגען,  אי״ה  זיך  וועט  יעדער 
במלוא  לעשותו״  נזכה  ״כן  דעם  פַארווירקליכן 

המילה״! מובן 

מיט ָאט די זכותים שּפַאנט קרית יואל לקראת 
תפלה  הייסע  ַא  מיט  הּפסח,  חג  לעכטיגן  דעם 
זך  צום רבוש״ע: קומם קהל עדת מי מנה! דער 
כביכול  הימל  פון  ַארָאּפקוקן  זָאל  מעונה  שוכן 
ווי  ווארעמקייט  דאס  און  ברען  דָאס  זען  און 
אידישע קינדער זענען גרייט זיך צו לָאזן קָאסטן 
צו העלפן די מסירת נפש׳דיגע מלמדים ומחנכים 
כאשר  שטוב,  אין  טוב  יום  דעם  ַאריינברענגען 
זכינו לסדר אותו כן נזכה לעשותו, ובקרוב נהל 

אמן. ברינה,  לציון  ּפדויים  כנה  נטעי 

די הייליגע מוסדות בני 
יואל פרעגן: ״כאשר זכינו״, 
וועלן מיר בַאווייזן ״לסדר 
אותו״? די טויזנטער תומכי 
המוסדות ענטפערן הילכיג: 
יָא, ״כן נזכה לעשותו״! 

ַחק ִנים | ְוֶאת ַלֲחֵצנּו זֹו ַהּדְ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ֵאּלּו ַהּבָ

אינפלַאציע!
האט ארויפגעווארפן אן 

אומגעהויערע דרוק אויף 
די הנהלת המוסדות

ארויפטרייבנדיג 
אלע בילס צו 

געשוואלענע פרייזן, 
ווי קיינמאל בעפאר!

אזוי ווייטער פארצוזעצן!

עס איז פשוט 

אינפלַאציע!
דער וועלטס-קריזיס:

דאס האט 
פארגרעסערט דעם 
דעפיצט מיט איבער 

$500,000

אוממעגליך 
שליסט אייך ָאן 
מיט לכה״פ

צום ״כאשר זכינו״ 
קאמפיין

בס״ד



)
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בַארימטער  דער  פון  קליענטן  און  פארבייגער 
די  בַאוואונדערן  געשעפט  פלייש"  "סַאטמַאר 
די  דורך  אונטערנעמונג  טוב  יום  ערב  פרישע 
צו  פַארווַאלטונג,  פלייש  סאטמאר  הנהלת 
סּפעציעל  שַאטער,  רחבות'דיגן  ַא  ַאהערשטעלן 
פאר די יעצטיגע פַארנומענע סעזָאן, צו סערווירן 
די איבערפליסענדע וואוקס פון ַאריבער 4 טויזענט 
צופרידענע קָאסטומער וועלכע קויפן אלע זייערע 
'סאטמארן'  אינעם  אויסדריקליך  געברויכן  פלייש 
פַארזיכערן  אויך  דערמיט  און  יַאטקע,  פלייש 
זיין  זאל  געשעפט  דָאס  ַאז  הידור  געווַאלדיגן  ַא 
אהערגעשטעלט אויפ'ן סאמע העכסטן סטַאנדַארט 

צום יום טוב ּפסח הבעל"ט.

ַא הידור אין כשרות; ַא 
ּפרַאקטישע רחבות

העכסטע  די  אז  ווייסן  יואל  קרית  תושבי 
אין  איז  הבשר  כשרות  פון  פעלד  אויפן  חומרות 
שטייט  וועלכע  געשעפט,  פלייש'  'סאטמאר  דער 
בהשגחת הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א אינאיינעם 
מיט די רבני וועד השחיטה דק"ק סַאטמַאר. דָאס 
פרישע  פון  פלייץ  דעם  ברענגט  ווָאס  טַאקע  איז 
דאס  ַאז  דערצו  געברענגט  הָאט  ווָאס  קליענטן 
צייט  לאנגע  א  שוין  איז  געשעפט  יעצטיגע  ביז 
גרויסע  אזא  סערווירן  קענען  פון  אויסגעוואקסן 

קליענטל. 

טעג  די  אין  קענטיג  דָאס  איז  איבערהויפט 
נענטער צו די ערבי פסחים וואס הייבט פילפאכיג 
טויזנטער  די  פון  געשעפט  אינעם  פארקער  דעם 

געשעפט  דעם  פַארווַאנדלט  וואס  דעליוועריס 
באזונדער  און  צענטער,  שיפינג  ערנסטען  א  אין 
די פארגרעסערטע אנוועזנהייט פון תושבי קרית 
פאר  געשעפט  אינעם  אריין  קומען  וועלכע  יואל 
די בארימטע 'טעיק אוט' סערוויס, אינאיינעם מיט 
אזא  נאכצוקומען  ווירטשאפט  יעריגע  גאנץ  דעם 

ברייטן ציבור בליעה"ר.

הגדול  הגאון  הוראות  עפ"י  איז  דערפַאר  ָאט 
רבני  די  מיט  אינאיינעם  שליט"א  הדומ"ץ 
החלטה  די  געווארן  געמאכט  הכשרות  וועד 

יאטקע  פלייש  גאנצן  דעם  האלטן  צו 
די  פאר  בלויז  געווידמעט 

טויזנטער פסח דעליוועריס, 
און ַאהערשטעלן אין דער 
בַאזונדערן  ַא  שנעלקייט 
זָאל  ווָאס  ָאּפטיילונג 
בַאדינען די גאנציעריגע 
'טעיק  און  ָארדערס 

און  שענסטן  אויפ'ן  ַאוט'' 
מהודר'דיגסטן פַארנעם.

סּפעציעלע שַאטער 
ווערט אויפגעשטעלט 
פאר בַאקוועמליכקייט 

פון קָאנסומער
אקטיוו  שוין  איז  שטח  אויפן  ארבעט  די 
איז  ערשט  אלעם  צום  ווען  וואכן  עטליכע  פאר 
פריזער-טרעילארס  טייל  געווארן  אוועקגעפירט 
און געווארן ּפלַאצירט טיפער אריין אינעם שטח, 

אויך איז אויסגעהאקט געווארן די ביימער פָארנט 
פון דער געביידע אויפן צענטראלן פארעסט רָאוד.

וואס  ארבעט  'עסקיוועיטינג'  די  נָאך 
שטח  גאנצן  דעם  אויסגעפלאסטערט  האט 
מאנשאפט  'פעיווינג'  די  אריינגעקומען  איז 
עטליכע  אויף  ַאספַאלט  געגאסן  האט  וועלכע 
רייע  א  פון  געברויך  פארן  שטחים,  באזונדערע 
ס'זאל  געשעפט  דעם  ארום  אויסברייטערונגען 
און א  דינען פראקטיש פאר ערב פסח 

ץ  נ א יאר.ג

ווערט  אצינד 
ארבעט  די  געזען 
רחבות'דיגן  אויפ'ן 
זיין  וועט  וואס  שאטער 
'טעיק  דעם  פאר  דעזיגנירט 
וואס  דעפארטמענט  אוט'   -
מיט  בארימט  ברייט  איז 
רייכע  עסן,  נארהאפטיגע  איר 
מעניוס, און ווי פארשטענדליך אלעס 
כשרות  אין  סטאנדארט  הויכן  זעלבן  אויפן 
שטייענדיג אונטערן שטרענגן השגחה פונעם 'וועד 

הכשרות' קרית יואל. 

ַא נייע ערב ּפסח עּפָאכע 
אין קרית יואל!

מיטן נייעם באקוועמען לאקאל פון די 'טעיק-
אריינברענגען  דאס  וועט  דעפארטמענט  אוט' 
ברייטערע  פיל  מיט  התחדשות  גענצליכע  א 
אויסטערלישן  דעם  נאכצוקומען  מעגליכקייטן 

פארלאנג פאר פארטיג גרייטע עסן צו סערווירן די 
משפחה אין די יעצטיגע ערבי פסחים.

צוטיילט  זיין  וועט  לאקאל  'טעיק-אוט'  דער 
באזונדערע  א  און  'טעיק-אוט'  פארן  באזונדער 
ברייטע אויסוואל פארן 'סענדוויטש דעפארטמענט' 
צו קענען סערווירן פילע קליענטן אין די זעלבע 
פארלאנג  און  געברויך  זייער  לויט  יעדער  צייט 

שנעל און געשיקט.

געווָארן,  אריינגעלייגט  איז  כוחות  באזונדערע 
פראקטישן  אויפ'ן  אויך  און  הכשרות  מטעם  סיי 
פאר  קעשירס  באזונדערע  אויפצושטעלן  פרָאנט, 
די אויסגעברייטערטע 'טעיק ַאוט' דעּפַארטמענט, 
אזוי ארום צו האלטן דעם גאנצן געשעפט פולקאם 
ָאּפגעטיילט, דערמיט צו פארזיגלען דעם 'סאטמאר 
פלייש' געשעפט אלס אויסשליסליך 'כשר לפסח' 

דורכאויס דעם גאנצן פסח סעזאן.

די פרישע אונטערנעמונגען על משמרת הכשרות 
ווערט אויפגענומען מיט גרויס צופרידנהייט ביי די 
אינעם  דייקא  קויפן  וועלכע  קליענטן  טויזנטער 
העכסטע  איר  צוליב  געשעפט  פלייש'  'סאטמאר 
סטאנדארט אין כשרות. און אצינד גייענדיג מעלה 
בקודש עפ"י הוראות הדומ"ץ שליט"א ווערט דאס 
און  בכשרות  מדקדקים  דורך  בַאגריסט  שטארק 

תושבי העיר בכלל.

צו  ארויס  טַאקע  קוקט  פארוואלונג  פלייש  די 
קענען טאקע סערווירן די קליענטן מיט די בעסטע 
קוואליטעט און העכסטע כשרות סטַאנדַארטן ַאז 
די טויזנטער קליענטן זאלן ָאנקומען צום יו"ט מיט 
הרחבת הדעת, ביז מיר וועלן ָאט זוכה זיין לאכול 

שם מן הזבחים אינאיינעם בבנין בית המקדש.

בַאגריסנדע איינשטעל אונטערגענומען עפ"י הוראת הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א און רבני 'וועד הכשרות קרית יואל' 
צו האלטן גאנצע פלייש געשעפט דעזיגנירט בלויז פאר די טויזנטער פסח ארדערס אויפ'ן העכסטן כשרות סטאנדארט

D E P A R T M E N T

אין שמחת יום טוב אלא בבשר:

רחבות'דיגע 'טעיק-אוט' שאַטער אויפגעשטעלט פאָרנט פון 
'סאַטמאַר פלייש' אויף פאַרעסט ראָוד צו סערווירן טויזנטער 

תושבים מיט העכסטע קוואליטעט אין די ערבי פסחים
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קרית יואל, וואדבורי. — אין גאר א געבענטשטן 
שריט האט 'חברה הצלה קרית יואל' ערהאלטן די 
הארציגע צושטימונג פון די געטרייע בוני ומקימי 
א  אויף  אויפצובויען  ווילאס'  וואדבורי  'שכונת 
גאר פאסיגן שטח ביים אריינגאנג צום שכונה, א 
העכסט סאפעסטיקירטע 'הצלה סטאנציע' פאר'ן 

געברויך פון די 'חברה הצלה'.

בוני ומקימי שכונות 
ועולמו"ת!

שוין  האבן  וועלכע  דעוועלאפער  חשוב'ע  די 
אויף זייער רעקארד דאס אויפבוי פון פילע גרויסע 
דירות פראיעקטן אין אנדערע חרדי'שע שטעט. 
האבן א רעזעמי פון בויען מיט הארץ און געפיל 
פארן חרדי'שן ציבור אויפן העכסטן סטאנדארט. 
זיך אומקוקן אין דעם  ווי  מען דארף נישט מער 
זעלבסט  געגענט  ווילאס'  'וואדבורי  פרעכטיגן 
וואס כאפט אן אויג. אזוי אויך ארבעט מען אויף 
וואס  'ציבור'שן געביידע'  נייעם  פאראויס אויפ'ן 
אויגן  די  פאר  האבנדיג  אהערגעשטעלט  ווערט 
די געברויכן פון די פילצאליגע משפחות תושבי 
און  יחיד  פארן  הצטרכות'ן  אלע  פאר  השכונה 

פארן כלל.

נאר  געגנטער.  זיי  בויען  בלויז  נישט  אבער 
זאגאר בויען זיי וועלטן... כל המקיים נפש אחת 
כאילו קיים עולם מלא! די דעוועלאפער טוען זיך 
נישט אפשטעלן אויפצובויען הונדערטער הייזער, 
און טוען זיך נישט זעטיגן מיט'ן בויען ציבורי'שע 
עטליכע  מיט  געגאנגען  זענען  נאר  געביידעס, 

טריט ווייטער.

פארטיגע  די  פון  איינע  אויף  קוקענדיג 
א  מיט  האבן  דעוועלאפער  די  וואס  פראיעקטן 
שכינות'דיגע  די  אין  פארענדיגט  צוריק  צייט 
טָאטש- פילע  די  צווישן  איז  מאנסי,  שטאט 

א  אויפגעבויעט  געווארן  געגנט  פאר'ן  אפס 
פולשטענדיגער 'הצלה סטאנציע' וועלכע שטייט 
אלס פאסיגע 'השלמה' פאר א אידישע געגנט מיט 
אן אויסגעשטאטע הצלה סטאנציע אויפגעבויעט 

באקוועמליכקייט  די  צו  געפיל  ספעציעלע  מיט 
פון די דארטיגע 'חברה הצלה' אז ס'זאל סערווירן 

דעם ציהל אויפ'ן העכסטן שטאפל.

א  ביי  געבויעט   – סטאנציע  דארטיגע  די 
ארויסגאנג  ביים  הארט  ווינקל  סטראטעגישן 
אויסגעשטאט  איז   – דעוועלאפמענט  פונעם 
כאטש  פלאץ.  אויפ'ן  צימערן  נויטיגע  אלע  מיט 

וואס 'חברה הצלה ד'מאנסי' פארמאגט א גרויסע 
דעוועלאפער  די  האבן  סטאנציע  צענטראלע 
באזונדער געלאזט אהערשטעלן דעם 'גאראדזש' 
מיט אלע באקוועמליכקייטן פאר די וואלונטירן. 
מיט 2 רחבות'דיגע ספאטס פאר צוויי אמבולאנסן 
און באקוועמער אפיס מיט פארקינג פארנט פון 
וועלכע  וואלונטיר-קארס  די  'גאראדזש' פאר  די 
נעמען די אמבולאנסן צו לויפן אויף הילפס רופן.

כמעשהו במאנסי כך 
מעשהו בקרית יואל

שכונת  איבער  באריכטעט  ווערט  אצינד 
'וואדבורי ווילאס' ווי הונדערטער משפחות האבן 
זיך באזעצט, און עס טוט זיך כסדר פארשפרייטן 
מיט פרישע גאסן. האבן די געטרייע דעוועלאפער 
הארי  חלק  דעם  זיך  אויף  גענומען  ווידעראמאל 
פולשטענדיגע  א  אויפצובויען  קאסטן  די  פון 
'חברה הצלה סטאנציע' וועלכע זאל שטיין צום 
גאנצן  פונעם  משפחות  טויזנטער  די  פון  דינסט 
וואדבורי  שכונת  תושבי  און  בכלל  אומגעגענט 

ווילאס בפרט. 

העיר,  בתוככי  שכונה  אידישע  וואקסנדע  די 
זיך  האט  משפחה  ערשטע  די  ווען  פון  תיכף 
דורך  סערווירט  געווארן  זי  איז  אריינגעצויגן 
האבן  וועלכע  הצלה"  יואל  "קרית  געטרייע  די 
אונטער  גרעניצן  'וואדבורי'  די  אריינגענומען 
לטובה,  יזכרו  וברם  פליגלען.  הארציגע  זייערע 
נישט  האבן  משפחות  וואדבורי  הונדערטער  די 
די טייערע חברה  צו באדאנקען  ווערטער  גענוג 
ריזיגע  היינט  שוין  "דעקן"  וועלכע  הצלה, 

גרויסער שטח אויפן 'ניניגער ראוד' אין צענטער 
פון שטאָט ענדגילטיג באשטעטיגט אויפצובויען 

דערויף העכסט-סאָפעסטיקירטע 'הצלה סטאַנציע' 
צום דינסט פון 'חברה הצלה קרית יואל'

שכונת וואדבורי ווילאס - שכונת ויואל משה:

לעבנס-וויכטיגע 'הצלה פראיעקט' צושטאנד געקומען דורך די חשוב'ע בונה ומקימי 
'שכונת וואדבורי ווילאס' וועלכע שטייען אונטער דעם פראיעקט אויפצובויען 
'הצלה לָאקַאל' הארט ביים אריינגאנג צום שכונה אויפן 'סטעיט פאליס' ראוד

בכל שכונה ושכונה, רוח והצל"ה יעמוד:

סטאנציע מיט אלע נויטיגע עקוויפמענט וועט סערווירן מיט קריטישע צייטליכע הילף פאר די טויזנטער 
תושבים לענגאויס שטארק באוואוינטן 'סטעיט פאליס' ראוד, מיט שנעלע צוטריט צום טרואוועי

אריינגאנג צום שכונה וואו עס וועט אויפגעבויעט ווערן העכסט אהערגעשטעלטע הצלה סטאנציע
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ראיאנען פון קרית יואל און ארום, און סערווירן 
געטריישאפט,  זעלבע  די  מיט  געגענטער  אלע 
פראפעסיאנאלקייט, אפגעזען די שטרעקעס און 

צייט וואס א רוף נעמט.

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

אריין.

לא על השכונה עצמו 
אלא על הכלל כולו

דער פאקט זעלבסט פון געווינען א '5'טע הצלה 
'חברה  היזיגע  די  פון  געברויך  פאר'ן  סטאנציע' 
שטארקער  א  איז  און  לעצמה.  כדי  איז  הצלה' 
זיך שוין לאנג  דורכברוך. אבער באזונדער האט 
אנגעזען א נויט צו האבן א גאראדזש נענטער צום 
טרואוועי עקזיט, צו קענען האבן שנעלע צוטריט 
אריין צום הויפט שטראז ווי 'חברה הצלה קרית 

יואל' פארפיגט אויף די הצלה רופן אינעם גאנצן 
כמ"פ  שוין  זיך  האט  בעבר  וואס  אומגעגענט. 

ארויסגעשטעלט, אז דא קען זיך מאכן 
פארזוימונג  ערנסטע  אן  ח"ו 

אין  זיך  ס'האנדעלט  ווען 
הצלה- קריטישע 

דער  ווילאנג  קאלס, 
קען  אמבולאנס 
אויף  אנקומען 
סצענע  דער 
טרואוועי  אויפן 
נישט  זיך  ס'זאל 

מאכן.

שוין א לאנגע 
די  וואס  תקופה 

ראשי  געטרייע 
קרית  פון  הצלה 

יואל זענען מטכס עצה 
צו לעזן דעם פראבלעם, 

דאס  יעדן  אויף  ס’ברענט 
אחריות, אז ס'איז 'עפעס וואס מוז געטון 

נפשות,  הצלת  פון  נויט  קריטישן  פאר'ן  ווערן' 
ווייל ווען ס’האנדעלט זיך אין סכנת נפשות מוז 

און  נאר מעגליך,  וואס  זיין דאס שנעלסטע,  עס 
דאס צו באווייזן, מוז מען פארמאגן א "גאראדזש" 
אויפ'ן פלאץ. צו די האנט אויסשטאפירט 
אמבולאנס  אן  מיט  בלויז  נישט 
סארט  יעדע  מיט  נאר 
דאס  פון  עקוויפמענט 
מערסט  און  בעסטע 

פארגעשריטענע!

מיט  ב"ה  און 
יעצטיגע  די 
ג  נ ו כ י י ר ג דער
איז  עס  ווען 
ט  מ י ט ש א ב
באדן  א  געווארן 
צענטראלן  אויפן 
פאליס'  'סטעיט 
דאס  טוט  ראוד 
א  זיין  גלייכצייטיג 
און  ישועה  מורא'דיגע 
האבן  פון  נויט  צום  לעזונג 
גרייטע  א  און  געצייג  נויטיגע  די 
צרה  כל  על  טרואוועי  נעבן  הארט  אמבולאנס 

שלא תבוא.

5'טער הצלה גאראדזש 
א פאקט!

קומט  וואס  גאראדזש  יעצטיגע  די  מיט 
סערווירן  דאס  וועט  ארסינעל  הצלה  צום  צו 
פולקאם  פון  רייע  די  אין  פינעפטע  די  אלס 
פון  הויפטקווארטירן'  'הצלה  אהערגעשטעלטע 

די בארימטע 'חברה הצלה קרית יואל'. 

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

די לעבנס וויכטיגע עקוויפמענט.

בונה ומקים עולמו"ת!
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New Upcoming 
Development

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

845.782.0205 #115

 דוד לייב קרויס
לייסענס# 10401317322

845.274.3765 L
IS

TI
NG AG

E
N
T

Timber Trail GPS address as Hallock Ct, Woodbury NY 10930

קומט באקענט אייך מיט די נייע שיינע הערליכע געגנט!
ערשטע "מאדעל" הויז הערליך געענדיגט!

שיינע גרויסע הערליכע לאטס - גענצליך פריוואט!

Are you a developer?  
Ask us for a special  
builders rate or group rate.

2 Room Apt Premishlan (Option For Office)  •  3 Room Apt Lemberg (Option For Office)  •  3 Room Apt Woodbury Junction •  5 Room Private House - 
In Woodbury Junction   •   6 Room Private House In The Jefferson Area  •  6 Room Private House On Mountain Rd.

Rentals
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 בעזהשי"ת

מנהג פשוט בכל ישראל שכל קהל וקהל משימים מס על בני עירן 
)שו"ע הרב סי' תכ"ט סעי' ה'( ,לצורך חטים לפסח לקנות ולסלק לעניי עירן  

וואקסענדער געברויך איז היי יאר באשטימט געווארן   צוליב דעם 
 דער קמחא דפסח סכום פון

 לכה"פ $180 דאלאר
אלע מעמבערס און מתפללי בית מדרשינו  פאר 

 און מיר בעטן די פארמעגליכע צו געבן:

 לכה"פ  $1000 דאלאר
פאר:  מען קען איבערגעבן דאס געלט 

 הרה"ח ר' מאיר דייטש הי"ו, הרה"ח ר' זלמן לייב וואלדמאן הי"ו, הרה"ח ר' קלמן 
הי"ו ווייס הי"ו  אדער פארן משמש מו"ה ר' ישראל הערש גאלדשטיין 

 דאס געלט ווערט פארטיילט פאר נצרכים הגונים
הי"ו  אויף יו"ט דורך מו"ה זלמן לייב וואלדמאן 

 ובזכות זה נזכה שה' אלקינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים בביאת משיח צדקינו ונאכל 
שם  מן הזבחים ומן הפסחים בב"א

 הנהלת הקהלה
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אנ"ש  טויזנטער  צענדליגער   — ניו-יָארק. 
מקומות  בכל   — סאטמאר  וחסידי  תלמידי 
ערב ּפסח  יעצטיגע  די  אין  טוען   — מושבותיהם 
און  פושקעס'  לב  'יטב  זייערע  אויסליידיגן  טעג 
הכנסה  ערנסטע  אן  אריינברענגען  דערמיט 
לּפרוטה  ּפרוטה  הטהור,  חינוך  דעם  לטובת 
מסירת  די  אויסצָאלן  העלפן  צו  מצטרפת, 

נפש׳דיגע ירושלימ'ער מלמדים אויף יום טוב.

ַאצינד גרייכט דער פייער אין רבינ׳ס הייליגע 
שטָאט, סאטמאר׳ס הויּפטקווארטיר: קרית יואל!

טייערסטע  און  הייליגסטע  די  דאך  איז  דאס 
וואס  ּפושקע  ערשטע  די  סאטמאר.  אין  צדקה 
יעדער האלט אין שטוב. ווייל רביה״ק זי״ע האט 
הַאלטן  יעדער  זאל  ּפושקע  די  אז  געבעטן  דאך 
אינדערהיים און מחזיק זיין משאת נפשו הטהורה 

דעם חינוך הטהור.

20 ּפרָאצענט העכערונג 
אין געהאלט פאר 
יטב לב מלמדים!

מ'שטייט היי-יאר — אין דער אינפלאציע תקופה 
— אין א מורא׳דיגן שווערן זמן ווען דער בודזשעט 
פון יטב לב איז זיך אויסטערליש צעוואקסן, נאך 
אלע  א העכערונג פאר  געשאנקען  מ׳האט  וואס 
ּפעירָאל  ַא  מלמדים,  לב  יטב  נפש׳דיגע  מסירת 

רעיז פון גַאנצע 20 ּפרָאצענט! 

פערטל  א  חודש  איינציגסטן  יעדן  מ׳שיקט 
ַארויס  גייט  דָאלער  טויזנט   250 דאלער,  מיליאן 

יעדן איינציגסטן ראש חודש קיין ירושלים.

דָאלער”  מיליָאן  "ַא  מיט  אויפקומען  מוז  מען 
יעצט ממש ערבי ּפסחים, פאר די געטרייע מסירת 
נפש'דיגע עוסקים במלאכת הקודש בעיר ה' שמה, 
אויפקומען  ומיד  תיכף  יעצט  מ׳דארף  אז  בפרט 
אויף דעם "כפל תמיכה", וואס רבינו הקדוש זי"ע 
יאר,  א  צוויי מאל  מ'זאל צאלן  האט פארלאנגט 

בחדשי ניסן ותשרי. 

אחריות  אן  שּפירט  חסיד  סאטמארער  יעדער 
ער  מוז  פסח  פַאר  ס'קומט  ַאז  הארץ,  זיין  אין 
צושטייער געבן, ער מוז צוהעלפן פַאר די הייליגע 
מוסדות יטב לב, בבת עינו פון רבינו הקדוש זי"ע! 
מ'קען נישט צוגיין צום יום טוב כל זמן מ'ווייסט 
נישט אז מ'האט געטון די מאקסימום פאר'ן קרוין 

פון סאטמאר און פונעם חינוך הטהור!

די הויּפט רָאלע: אלפי 
ילדי תשב"ר פון מוסדות 

סאטמאר אין ניו יארק
קאמּפיין  ּפושקע  דעם  אין  רָאלע  הויּפט  די 
שּפילן די אלפי ילדי תשב"ר פון מוסדות סאטמאר 

ניו-יארק און ניו זשערסי!

מוסדות  פון  תשב"ר  ילדי  טויזנטער  די 
קרית  בארא-ּפארק,  וויליאמסבורג,  סאטמאר, 
טוען  לעיקוואוד,  לב,  יטב  קרית  מאנסי,  יואל, 
זיך אנשליסן מיט'ן אריינברענגען פולע 'יטב לב 
א  גרייכן  צוזאמען  און  חדרים,  די  אין  ּפושקעס' 

ריזיגע סומע, ע"י כח התשב"ר.

עוסקים  געטרייע  די  לטובה  יזכר  וברם 
די  ככוכבים,  הרבים  מצדיקי  הקודש,  במלאכת 
מלמדים ומנהלים, וועלכע געבן זיך אוועק שנה 
שנה שלא על מנת לקבל ּפרס, בלויז צו העלפן 
די הייליגע צדקת יטב לב. און ב"ה עלתה בידם 

אריינצוברענגען הערליכע סומעס.

תשפ״ג  קאמּפיין  היי-יאריגן  פון  ָאנהויב  צום 
הָאבן אלע ווידעראמאל אויסגעדרוקט א ווארעמע 
מיטצושטיין  געפיל,  הייסן  א  מיט  גרייטקייט, 
תשב"ר  ילדי  די  אנווארעמען  קאמּפיין,  צום 
אריינצוברענגען די ּפושקעס, און פארזיכערן די 

הצלחה'דיגע סוקסעס בעז"ה.

די  ווערן  אן,  קליינווייז  סאמע  פון  שוין  ַאזוי 
יונגע הערצער  זייערע  אין  און  קינדער ערצויגן, 
ווערט אריינגעבאקן, אז "יטב לב" איז די ערשטע 
און הייליגסטע צדקה, וואס מיר דארפן אלעמאל 
שטיצן, בכל לב ונפש מחזיק זיין, ווייל דָאס איז 
ביי רבינו הק' זי"ע געווען די "ערשטע הייליגסטע 

צדקה"!

מתנות, גורלות, 
ווערדפול און רייך, פַאר'ן 

צוריקברענגען די ּפושקעס!

פאר יעדער ּפושקע וואס ווערט ַאריינגעברענגט 

טויזנטער תשב"ר פון מוסדות קרית יואל 
ווערן התלהבות׳דיג אָנגעשלאָסן אין יטב לב׳ס 

ערב פּסח ״אויסליידיגן פּושקעס״ קאַמפּיין
יטב לב אּפעלירט: ַא ״מיליָאן דָאלער״ 
מוז געשאפן ווערן צו קענען אויסצָאלן 

די ירושלימ'ער מלמדים אויף ּפסח!

געטרייע מלמדים ומנהלים פון ַאלע סַאטמַארער מוסדות 
ָאנגעשלָאסן אנצופירן מיט׳ן קאמּפיין אין אלע מוסדות-

אּפטיילונגען; ספעציעלע מתנות פארטיילט פאר אלע קינדער; 6 
געווינער וועלן געצויגן ווערן אויף ווערדפולע צרכי החג

די סַאטמַארער ּפושקע: יטב לב!
די ּפושקע ווָאס יעדער סאטמארער איד הָאט אין שטוב און איז 

מסוגל צו ַאלע השּפעות וישועות ובפרט פאר ״גוטע קינדער״
ביי  איז  פושקע  לב  יטב  הייליגע  די  אין  געלט  אריינלייגן  דאס 

סאטמארע חסידים און תלמידים טיף איינגעבאקן אין די הערצער.

צדקות,  אלע  פון  אויבענאן  דער  פארנעמט  ּפושקע'  לב  'יטב  די 
וויבאלד מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע האט בערוב ימיו ביום ג' דחנוכה 
שנת תשל"ט לפ"ק אונטערגעשריבן א מכתב קודש בחתימת יד קדשו, 

איז דאס געבליבן וואו א הייליגע צוואה לדורות עולם.

דער רבי זי"ע שרייבט אין דעם מכתב: "הנה בדבר המצב הקשה 
של המוסדות הקדושות בא"י הוחלט לחלק קופסאות צדקה ּפושקעס 
בעיה"ק  לב  יטב  והת"ת  ישבתינו הקדושה  לטובת  שיחיו  אנ"ש  בין 
ירושלים תובב"א. לזה אבקש מאת ידידינו תלמידינו ואנ"ש היקרים 
וזכות החזקת התוה"ק  שיחיו, שכל אחד יקח לביתו צדקה פושקע, 
ולומדי' וזכות תשב"ר יגן על כל המחזיקים והתומכים בזה להתברך 

בשפע ברכה והצלחה ובכל מילי דמיטב".

זי"ע  ווערטער פון רבינו הקוה"ט  ס'זענען געווען אט די הייליגע 
האט בשעתו אנגעצינדן אינעם ציבור א פלאם און התלהבות צו האבן 
א יטב לב פושקע אינדערהיים און אריינווארפן דערין צדקה אין יעדן 
געלעגנהייט וואס איז נאר מעגליך, פאר יעדע מצוה וואס מען טוט, 
פאר ליכט צינדן, פאר יעדע שמחה, אדער ווען אימער מען נויטיגט 

זיך אין א ישועה אדער רפואה, אא"וו.

פון  אדרעס  דער  אז  געוואוסט  שטענדיג  האבן  שלומינו  אנשי 
צדקה וואו מ'ווענד זיך אויב נויטיגט מען זיך אין א ישועה רפואה, 
אדער אויף הצלחה אין סיי וואסערע אנגעלעגנהייט לייגט מען אריין 
מטבעות אין די יטב לב פושקע לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, 

ולעילוי נשמת רבינו יואל בן חנני׳ יו״ט.

גאנצע ביכער וואלט געקענט געשריבן ווערן וואס אידן האבן צו 
זייערע  געזען מיט  זיי האבן  וואס  ישועות  פארציילן איבער אפענע 
אייגענע אויגן בעת זיי האבן זיך גענויטיגט אין א ישועה און האבן 
לב  יטב  מוסדות  פון  פושקע  די  פאר  געלט  סכום  א  געווען  מנדב 

בירושלים עיה"ק. ממש למעלה מדרך הטבע.

ס'איז שוין אזוי יארן וואס די ּפושקע איז פארהייליגט, אלס 'דעם 
און  הבטחות  פילע  די  אויגן  די  פאר  האלטנדיג  ּפושקע',  רבינ'ס 
ברכות פונעם צדיק יסוד עולם וואס האט אזויפיל מאל געפאדערט 
און צוגעזאגט ישועות ורפואות ווער עס שטיצט די מוסדות יטב לב 

בארה"ק. 

און איצט, ערב ּפסח, תשפ״ג, ווערט עס פונדאסניי נתחזק, ווען אנ״ש 
קמחא  שיקן  צו  ּפושקעס  די  אויס  ליידיגן  מושבותיהם  מקומות  מכל 

דּפסחא פאר די מסירת נפש׳דיגע ירושלימ׳ער מלמדים אויף יום טוב.

די ּפושקע וואס איז פארהייליגט ביי אלפי אנ"ש!
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וועלן די קינדער פון יענער גאנצער משּפחה אריינגיין אין 
א גורל, צו געווינען א ווערדפולן סערטיפיקאט וואס וועט 
באקומען  עקסטער  ּפסחים.  ערבי  אויסגעראפעלט  ווערן 
ווערט  וואס  סכום  יעדן  פאר  געשאנק  א  קינדער  אלע 

אריינגעברענגט, פון 10 דָאלער און העכער.

אויך קען מען די ּפושקעס אריינברענגען יעדן טאג צום 
ראדני   143 אויף  לב  יטב  מוסדות  פון  אפיס  צענטראלן 
סטריט; איבערגעבן אין די סאטמארער בתי מדרשים פאר 
די מקוה אידן וגבאי קודש וממונים; סיי אין וויליאמסבורג, 

בארא ּפארק, קרית יואל און מאנסי. 

ָאּפציע:  סּפעציעלע  די  צוגעשטעלט  אויך  ווערט  עס 
ליידיגט אויס אייער ּפושקע אין שטוב, הַאלט די "קעש" פַאר 
אייך, און רופט אריין אין יטב לב אפיס מיט אייער קרעדיט 

קארד איבערצוגעבן דעם סכום!

6 געווינער, 6 ווערדפולע 
גורלות פון צרכי החג!

לב  יטב  הָאט  חידושו",  אלא  בו  "אין  פון  בחינה  ַא  אין 
וואו 6 געווינער וועלן  ּפראקלאמירט 6 ווערדפולע גורלות, 
אי"ה בַאקומען ַא שיין געווינס פון ווכטיגע צרכי החג, בלויז 
דאך  דַארף  ווָאס  ּפושקעס,  פולע  די  צוריקברענגען  פאר'ן 
סייווי ָאנצוקומען צו די מוסדות הקדושים! די גורלות "דעקן" 
טוב:  יום  ערב  פון  נויטבַאדערפטיגקייטן  וויכטיגסטע  די 

הלבשה, גראסערי, פלייש, פיש, וויין און תשמישי קדושה!

אּפעלירט, בכן, הנהלת יטב לב: ליידיגט יעצט אויס אייער 
ּפושקע, בעפָאר ּפסח, ווען מ'דַארף עס ַאזוי קריטיש וויכטיג 

הָאבן פַאר'ן חינוך הטהור!

פארפאסט נישט די זעלטענע געלעגנהייט אריינצוברענגן 
א סגולה פאר שמירה און הצלחה ביי אייך אין שטוב, ובפרט 
מיט "גוטע קינדער", אויב הָאט איר נָאך נישט ַא ּפושקע קומט 
אפנעמען א פושקע לטובת מוסדות יטב לב בירושלים עיה"ק 
וואו עס ווערן נתחנך נאנט צו שני אלפים תשב"ר בליעה"ר 
באמונה טהורה על דרך ישראל סבא; און גלייכצייטיג זייט 
דערביי א געלעגנהייט צו געווינען פון די ווערדפולע געוויסן, 
אייך בייהילפיג צו זיין אריינברענגען דעם יום טוב אין שטוב. 

אויס  ליידיגט  וגלילותי׳,  עם  רבתי  יואל  קרית  תושבי  אלפי 
דעם רבינ׳ס ּפושקעס יעצט ערב ּפסח!

אדער  חדר  אין  קינדער  אייערע  מיט  צוריק  עס  שיקט 
הי״ו,  שטערן  הערשל  מוה״ר  הנמרץ  העסקן  היינט  רופט 

845-662-9243

"ֵיָאֵכל", להאכיל לעניים לחג המצות:

אריבער 1000 ארימע משפחות וועלכע האבן 
געבעטן הילף אויף פסח; האבן שוין ערהאלטן די 

ריזיגע "קיופאנס" גלייך נאך פורים העעל"ט
מען קען נאך אויפפיקן די דיסקאונט קארטלעך אינעם 

צענטראלע אפיס יעדן טאג פון 12 ביז 5 נאכמיטאג
קרית יואל. – אז דער שבת קודש איז שוין חודש ניסן, ווייסט 
קרית  העיר  נצרכי  פאר  מיינט  דאס  וואס  איינער  יעדער 
שוין  איז  חלוקה  פסח  שטאטישע  גרויסארטיגע  די  יואל, אז 
משפחות  טויזענט  אריבער  ווי  אזויפיל  שוואונג, ווען  אינפילן 
העיר  די "צדקת  פאסט  אויף  ערהאלטן  האבן  יואל  קרית  אין 
די שווערע הוצאות  וועט ארויסהעלפן מיט  קיופאנס", וועלכע 
החג אז מען זאל קענען איינקויפן מיט די פולסטע רואיגקייט 

און הרחבה הדעת.

"צדקת  דורך  פארטיילט  ווערט  וואס  חלוקות  די  פון  איינע 
העיר" בעפאר די יו"ט פסח הבעל"ט, איז גאר גרויסע דיסקאונטס 
ווי  שטייגער  א  געברויכן  וויכטיגע  און  טייערע  די  פאר 
פיש, פלייש און קליידונג א.ד.ג., און ווער עס האט אריינגערופן 
אין די פארגאגענע וואכן און געלאזט א מעסעזש אין אפיס, פאר 
זיך, אדער חבר, קרוב, שכן, האט מען געשיקט בדרך כבוד אין 
פאסט די "דיסקאונט קיופאנס" ווי מען וועט קענען געניסן פון 
די קיופאנס, אז מען זאל זיך קענען גרייטן צום יו"ט מיט הרחבת 

הדעת ומנוחת הנפש.

די קיופאנס וואס זענען אנגעקומען אויף פאסט צו די אלע 
נצרכים, פארמאגן גרעסערע דיסקאונטס וואס געבן 30% פיש, 
פלייש און קלינער'ס, און 40% קלאודינג, און 30% דריי גוד'ס, 
איין  זיך  מען  שפארט  דערמיט  און  סקורטס,  און  דאסטער'ס 
תושבי  פון  שטיצע  די  דאנק  א  כבוד,  בדרך  געלטער  גרויסע 
און  פריינד  אייגענע  זייער  אינזינען  האבן  וועלכע  יואל,  קרית 

פאמיליע, און זענען זיך משתתף מיט שיינע סכומים.

די אלע וואס האבן נישט באקומען די "דיסקאונט קיופאנס" 
וכדו',  אריינצורופן  פארגעסן  מהאט  וואס  צוליב  פאסט,  אין 
אינעם  קארטלעך  דיסקאונט  די  אויפפיקן  יעצט  נאך  קענען 

צענטראלע אפיס יעדן טאג פון 12 ביז 5 נאכמיטאג.

באזונדער האט מען אהערגעשטעלט פאר שטוינענד ביליגע 
פרייזן וואס איז ממש דער קאסט פרייז, שיינע טייערע שיך פאר 
אינגלעך און מיידלעך, און אויך פאר בחורים און מענער, וואו 
מען קען קויפן טעגליך פאר 40-50% ווייניגער ווי די געהעריגע 
 1 פלעיס"  מארקעט  "די  געשעפט  באוויסטע  די  אין  פרייז, 
לעמבערג, ווי עס איז האפן יעדן טאג פון 12 מיטאג ביז 6:30 
פארנאכטס, און עקסטער האט מען צוגעשטעלט פאר מענער 
אז עס וועט זיין האפן יעדן פרייטאג ערש"ק פון 12:30 ביז 2:30 
מיטאג, כדי די בחורים און כולל אינגעלייט א.ד.ג. זאלן קענען 
קומען אין די מענער סעקשן קויפן רוהיגערהייט שיך בעפאר די 

זומער סעזאן און לכבוד יו"ט הבעל"ט.

אין די זעלבע צייט גייען עסקני צדקת העיר ארום אין די 
נתינות  שיינע  שטאט, ארויפצוטרייבן  איבערן  מדרשים  בתי 
איבער  אפ  קאסט  וואס  יריד  און  חלוקה  די  דעקן  קענען  צו 
די  פארשטייט  ציבור  דער  אז  ב"ה  דאלער, און  מיליאן  א 
וויכטיגקייט פון שטיצן נצרכי העיר, איבערהויפט אין די טעג 
בעפאר יו"ט ווען עס ליגט א חיוב צו אריינברענגען געסט אין 

שטוב, ווי מען זאגט ביי די נוסח פון הא לחמא עניא.

כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח.

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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הטוב  הכרת  פון  געפילן  מיט   - יואל  קרית 
בַאגריסן  רבתי  יואל  קרית  העיר  תושבי  טוען 
די  פון  מעלדונג  ּפָאזיטיווע  די  שעצונג  מיט 
 – "חברים  וואוילטעטיגע  בַארימטע  ַאלעמען 
יעצטיגע טעג  די  אין  הָאט  וועלכע  יואל",  קרית 
אויסגעברייטערט איר באזע מיט נָאך פיר חשוב'ע 
און געטרייע מעמבער, וועלכע וועלן שטיין גרייט 
צום דינסט פון אידישע קינדער ווען אימער עס 

פעלט זיך אויס.

בלויז מיטן דערמאנען די ווארט 'חברים', קומט 
שוין תיכף ארויף ביי ַאלעמען געפילן פון הערכה 
און הכרת הטוב, ווען עס לָאזט זיך זָאגן במלוא 

מובן המילה, אז עס איז נישט 
פארהאן איינער מתושבי העיר 
וועלכע האט נאכנישט גענאסן 
פון די בארימטע חברים ארג. 

במישרים או בעקיפין.

כשמו  באמת  איז  חברים 
לייגט  וואס  חבר  א  הוא.  כן 
וועלכע  סיי  אין  האנט  א  צו 
דארף  מען  אומשטענדן 
זיין  פון  אנגעהויבן  הילף. 
מיט  קאר  אין  געשטראנדעט 
א פלעט טייער. די הויז אדער 
א  פארשלאסן.  זענען  קאר 
קינד איז ל"ע פארלוירן. קארס 
שניי.  פראסטיגע  אין  גליטשן 
ביי  גענעראטערס  ברענגען 
אין  חולים  און  אידן  עלטערע 
און  קורצשלוס.  א  פון  צייט 
אן  דארף  ברודער  א  ווען  סיי 
די  ער  האט  האנט  עקסטערן 
נומער פון חברים ביי די האנט 
חברים  אז  ווייסט  ער  וואו 
און  אנטוישן  נישט  אים  וועט 

צושטעלן די נויטיגע הילף.

שטייענדיג אין ַא צייט ווָאס 
די שטָאט קרית יואל שּפרייט 
זיך ב"ה אויס אויף ַאלע זייטן 
טויזנטער  פילע  נָאך  מיט 
איז  בליעה"ר,  משפחות 
געווָארן קענטיג דָאס געברויך 
די  אויסברייטערן  נָאכמער  צו 

אקטיוועטעטן פון "חברים" צו קענען נָאכקומען 
ַאז  פַארזיכערן  און  פַארלַאנג  דעם  בַאקוועם 

רופט  וועלכער  איד  יעדער 
ַאריין מיט ַא ביטע זָאל קענען 
מיט  ווערן  געענטפערט 
ווַארטן  אן  הילף  בַאלדיגע 

קיין איבעריגע צייט.

געווען  עס  איז  דעריבער 
ווען  שריט  געבענטשטע  ַא 
פַארלָאפענע  די  הָאט  מען 
זעקס  אויפגענומען  ווָאך 
נייע מעמבערס, בַאגַאבטע 

און חשוב'ע בעלי כשרון מיט אידישע הערצער 
און טַאלַאנטפולע הענט, הלא הם 
 – הי"ו  פרידמאן  יעקב  הר"ר 
ווידער  אליעזר  הר"ר   ,C-40
משה  הר"ר   ,C-55  – הי"ו 
 ,C-97 – סטרולאוויטש הי"ו
הי"ו  הר"ר משה יודא ניימאן 
זענען  וועלכע   ,C-98  –
שוין פולקאם אקטיוו אויפן 
צוהילף  שטיין  צו  פראנט 
נויטיגע פעלער,  פַאר אלע 
גרויסע  די  מיט  אינאיינעם 

בַאזע פון די ביז יעצטיגע "חברים" מיטגלידער.

נאך א קורצע  יעצטיגער התמנות קומט  דער 
ווען  חדשים   5 קארגע  א  פון  אפשניט  צייט 
'חברים' האט געהאט אויפגענומען פרישע זעקס 
מיטגלידער. און מחיל אל חיל טוט מען אנשליסן 
אן אפשטעל פרישע וואלונטירן צו שטיין גרייט 
די  צוליב  פארלאנג  וואקסענדע  די  נאכצוקומען 

אומגלויבליכע שטאט וואוקס בליעה"ר.

אנגעשלאסן  מיטגלידער  געטרייע  נייע  די 
מיטגיין  צייט  לעצטע  די  שוין  טוען  חברים,  אין 
אויף פארשידענע קאלס מיט די אקטיווע חברים 
אויפגעבויעט  זיי  האבן  ארום  אזוי  מיטגלידער, 
פילע  אויף  עקספערטיז 
פעלער און סצענעס צו קענען 
ווערן  אנגעשלאסן  זעלבסט 
פולשטענדיגע  און  חבר,  אלס 
פון  רייען  די  אין  מיטגליד 
נויטיגע  די  מיט  'חברים' 
זיך  פעלט  עס  וואס  ידיעות 

אויס אין קריטישע פעלער.

נָאבעלן  דעם  לרגל 
איז  אויסברייטערונג 
ַאן  געווָארן  ָאּפגעהַאלטן 
אין  לחיים  מסיבת  ָאפיציעלע 
די "חברים" ָאפיסעס וואו מען 
הָאט ווַארעם געוואונטשן פאר 
אויך  און  מעמבערס.  נייע  די 
וויכטיגע  געווארן  געגעבן  איז 
נייע  די  פאר  לעקציעס 
וועלכע  אינגעלייט  חשוב'ע 
דעם  זיך  אויף  גענומען  האבן 
שטיין  צו  זכות  אומגעהויערן 
פולשטענדיגע  אלס  גרייט 

חברים מיטגלידער. 

דער גרויסער זכות וועט זיי 
הצלחה  מיט  בַאגלייטן  זיכער 
ַא  בכל מעשי ידיהם, און מיט 
מען  אז  הלב  מעומק  וואונטש 
זָאל נישט ברויכן צוקומען צו 
שמחות  אויף  בלויז  "חברים" 
ביי  הערצער  גליקליכע  מיט 

ַאלע אידישע קינדער!

ארבע שהתוד"ה נדרשת בהן:

באַגריסנדע אויסברייטערונג אינערהאַלב 
'חברים קרית יואל' מיט 4 פרישע מיטגלידער 

צו אַקאָמאַדירן וואוקס פון קרית יואל
חשוב'ע אינגעלייט, בַאגַאבטע בעלי חסד ובעלי כשרון, שליסן זיך ָאן אין די רייען 

פון "חברים – קרית יואל" צו ַארויסהעלפן אחבנ"י תושבי העיר בכל עת מצוא

די חשוב'ע נייע מעמבערס אינעם 'חברים' הויפטקווארטיר ביים זיך צוהערן צום קארדינעיטאר ר' חיים פריעדלענדער הי"ו 
מיט וויכטיגע לעקציעס אויפן פראנט צו סערווירן די טויזנטער תושבי העיר
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ווייל דָאס הָאט רביה״ק זי״ע געבעטן  פון אונז:

׳לזה אבקש׳

די ליכט-צינדן
 

וואו מ’פועלט בעז”ה פושקע 

׳גוטע קינדער׳!

”ע לכל אנ”ש מכתב קודש של רביה”ק זי

יעצט פַאר ּפסח 
ליידיגן מיר עס אויס

צו שיקן קמחא דּפסחא פַאר

די מסירת נפש׳דיגע מלמדים

1

2

      דעם רבינ׳ס 
הייליגע ּפושקע

    אין  יעדע 
קרית יואל׳ער 

שטוב!
 מאת ידידינו תלמידנו ואנ״ש

 שכל אחד יקח לביתו
 צדקה פושקע

לטובת ישיבתינו הק׳ והת״ת

יטב לב בעיה״ק ירושלים
’ וזכות תשב”ר   וזכות החזקת התוה”ק ולומדי

יגן על כל המחזיקים והתומכים בזה 

 להתברך בשפע ברכה והצלחה
 ובכל מילי דמיטב.

 קינדער אין חדרניי: תשפ״ג!
אלע קינדער פון ת״ת וועלן אהיימברענגען 

ּפושקע-בעגס; שיקט עס צוריק מיט זיי!

 אונזער ּפושקע-גבאי
 מוה״ר הערשל שטערן הי״ו

845.662.9243
 רופט דעם נומער און מ׳וועט 

עס אי״ה קומען ָאּפנעמען פון אייך
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געניטער "ערב פּסח מצות" אויסשטעל 
אויפגענומען מיט צופרידנהייט ביי טויזנטער 

חברי קהל יטב לב סאַטמאַר קרית יואל
דעם  פון  ברען  סַאמע  אין  שוין  שטייענדיג 
חג  הייליגן  דעם  לקראת  סעזָאן  ּפסח"  "ערב 
לב  יטב  "קהל  הָאט  לקראתינו,  הבא  המצות 
צו  בַאוויזן  ווידערַאמָאל  יואל"  קרית  סַאטמַאר 
געניטע  און  הציבור  כבוד  פון  מָאדעל  ַא  צייגן 
געווָארן  געמָאלדן  ס'איז  ווען  קאארדענאציע 
בעז"ה  וועט  ווָאס  סדר  בַאגריסנדע  שטַארק  ַא 
פיל פַארלייכטערן און ַאהערשטעלן ַא ריכטיגע 
וועלן  וועלכע  הקהלה,  חברי  די  פאר  הרחבה 
היי-  דעם  אין  מצות"  ּפסח  "ערב  איינקויפן 

יָאריגן ערבי ּפסחים, כנהוג.

דער נייער סיסטעם פון קויפן און ָאּפנעמען 
געווָארן  בַאשטימט  איז  מצות"  ּפסח  "ערב  די 
א  אהערצושטעלן  באראטונגען  לענגערע  נאך 
נָאכדעם  איבערהויּפט  נפש,  לכל  השוה  דבר 
ווָאס פַארַאיָאר איז ַאנטשטַאנען ַא שטיקל עגמת 
דָאס  בליעה"ר,  העם  ריבוי  דעם  צוליב  נפש, 
הָאט בַאוואויגן די הנהלת הקהלה צו גענצליך 
די  ָאּפנעמען  פון  סדר  גַאנצן  דעם  איבערמַאכן 
ערב ּפסח מצות אין די פארנומענע שעות פון 

די  צו  זיין  האפענטליך  וועט  וואס  פסח,  ערב 
פולקאמע צופרינדהייט פון אלע חברי הקהלה.

איז  ּפַאליסי  וויכטיגע  און  ערשטע  ַאלס 
געמָאלדן געווָארן מטעם הנהלת הקהלה ַאז ערב 
פסח וועט מען היי יאר פארקויפן ַא בַאשטימטע 
ַאז  דגוש  שטַארקן  ַא  מיט  מצות,  סעטס  צאל 
ס'זָאל זיין בלויז וויפיל מען איז הונדער ּפרָאצענט 
אהערשטעלן  קען  שטאב  די  אז  פארזיכערט 

רואיגערהייט למהדרין מן המהדרין.
דעריבער  וועלן  מצות"  ּפסח  "ערב  די 
חברי  אקטיווע  פאר  בלויז  ווערן  פַארקויפט 
קהלתינו הקדושה, וואס האבן איינגעקויפט אין 
דעם בעקעריי די גאנצע מצות ָארדער און בלויז 

איין סעט פער מעמבער.
ַאזוי אויך, כדי צו פארמיידן לענגערע ליניעס 
ביים בית האופה, וועט מען היי יאר פארטיילן 
די מצות אין קלענערע לאקאציעס, צוטיילט ביי 
די משמשים אין די בתי מדרשים דקהלתינו הק'. 
ווי די הנהלת הבית האופה וועט צוגרייטן סעטס 
לויט וויפיל קארטלעך עס איז געקויפט געווארן 

פון יענע לאקאל.
די  אין  צומישעניש  א  פארמיידן  צו  כדי 
פארנומענע ערב יו"ט שטונדן, וועט מען קענען 
אפנעמען די סעטס בלויז ביי דעם זעלבן משמש 
וואו מהאט באשטעלט די ערב פסח מצות, מיט 

די רעסיט פון די באשטעלונג.
די  פאר  ַאנערקענונג  בַאזונדערע  ַא  אין 
געשעצטע "חברי זהב" פון דער קהלה, וועלן זיי 
נָאכ'ן ארויסנעמען א קארטל ביי די משמשים, 
ּפסח"  "ערב  די  דעליווערט  ַאהיים  בַאקומען 
בעד  רננות  להביע  שטוב,  אין  זיך  צו  מצות 

מפעלם.
געמָאלדן  די הנהלת הקהלה  הָאט  עקסטער 
ַאז די אלע וואס האבן פַאריָאר געקויפט ָאבער 
נישט באקומען קיין ערב פסח מצות וועט מען 
דעליווערן  אויך  פארגיטיגונג  אלץ  היי-יאר 
וועלן  זיי  ווָאס  נָאכדעם  שטוב,  צום  מצות  די 
ארויסנעמען א קארטל ביי די משמשים. אין די 
קומענדיגע טעג וועט מען פון די מצה בעקערי 
וואס  זיך פארבינדן מיט די אלע בארעכטיגטע 

וועלן  זיי  אז  פאריאר,  באקומען  נישט  האבן 
קענען געניסן פון די דעליווערי סערוויס.

סּפעציעלע  ַא  זיין  אויך  וועט  גלייכצייטיג 
מעגליכקייט פאר אידן ווָאס ווילן אפנעמען די 
מצות פריער אין טָאג, ָאנגעהויבן פון 2:30 נ.מ. 
דורך  סעט,  א  דאללער   150 פון  פרייז  די  פאר 
ַא סּפעציעלע קארטל וואס מ׳וועט קענען קויפן 
״בלויז״ אין בית המדרש בית יקותיאל אין שכונת 

ויואל משה. און אפנעמען דארט ערב פסח.
די לָאקַאציעס וואו די שמשים וועלן פַארקויפן 
קַארטלעך און פַארטיילן די "ערב ּפסח מצות" 
הק',  דקהלתינו  מדרשים  בתי  די  אין  זענען 
ביהמ״ד  כהנא,  בית  ביהמ״ד  הגדול,  ביהמ''ד 
ישמח משה, ביהמ״ד בית יעקב, און ביהמ״ד בית 
ווערן  וועלן פארקויפט  די קארטלעך  יקותיאל, 
פון ר''ח ניסן, מיטוואך ויקרא - ביז דינסטאג צו, 
און מען הָאפט ַאז עס וועט טַאקע זיין ַא הצלחה 

אויפ'ן שענסטן פַארנעם.
בערב תאכלו מצות!

קרית יואל. — ַא הערליכע מסיבה של מצוה איז 
פָארגעקומען מוצאי שבת אין שטוב פון הרה"ח ר' 
ישראל חיים קרויס הי"ו סגן ראה"ק קהל יטב לב, 
געווידמעט לטובת די קמחא דפסחא קַאסע פון די 
רב שליט"א,  ירושלים, בראשות דעם  אין  קהילה 
דָאס  דערביי  ָאנגעזען  זיך שטַארק  הָאט  עס  וואו 

ווַארימקייט פון אנ"ש.
גָאר  ַא  נָאכגעפָאלגט  הָאט  מסיבה  די 
געהויבענער שבת בראשות הגה"צ מורינו שליט"א, 
וועלכער איז ַארויסגעקומען וויילן אין שטָאט לרגל 

שבת–החודש.

נייעס,  קיין  נישט  שוין  איז  בַאזוך  דער  כָאטש 
נָאכדעם ווָאס עס איז שוין געווָארן ַאן איינשטעל 
אין  איינמָאל  ַארויס  קומט  שליט"א  רב  דער  ַאז 
העיר,  בתוככי  שבת  ַא  ּפרַאווען  ווָאכן  עטליכע 
דָאך פירט עס ַאריין יעדעס מָאל דעם ציבור אין 
ַאן ַאטמָאספערע פון העכערקייט. דער שבת הָאט 
ווידערַאמָאל ַאריינגעבלָאזן ַא חיות דקדושה ביים 
געוואלדיגע  א  איבערגעלָאזט  און  אנ"ש  ציבור 
רישומא דקדושה ביים ציבור וועלכע קוקן ווייטער 
ארויס צו קענען נהנה זיין מדברי תורתו און מרומם 

צו זיין דעם קרן הקהלה וכבוד שמים.
זיך  ווַארימקייט פונעם ציבור אנ"ש הָאט  דָאס 

טאקע ָאנגעזען ביי די קמחא דפסחא ַאקציע וואו 
זיי הָאבן ַאנטיילגענומען ביד רחבה. תושבי קרית 
יואל וועלכע ווייזן שטענדיג ַארויס ַא חיבה יתירה 
פַאר אנ"ש אין ירושלים, הָאבן זיך גָאר  שטַארק 
קעגנצוקומען  יכולתם  מכפי  יותר  ָאנגעשטרענגט 
בייגעשטייערט  און  רב שליט"א  פונעם  רוף  דעם 

ביד רחבה וברוח נדיבה.
דָאס  זען  צו  בילד  ערהַאבן  ַאן  געווען  איז  עס 
לדעה  אחינו  צו  מיטגעפיל  און  ווַארימקייט 
וועלכע  יואל,  קרית  פון תושבי  עיה"ק  בירושלים 
הָאבן געשטרָאמט צו די מסיבה און זיך ָאנגעשלָאסן 
דערמיט  און  סכומים,  אויסטערליש–שיינע  מיט 

רב  אויפ'ן  ליגט  ווָאס  עול  דעם  פַארלייכטערט 
שליט"א אין א בחינה פון "את בנציבין ומצודתך 
פרוסה בירושלים", ַאז די  נקיי הדעת שבירושלים 
זָאלן קענען ַאריינברענגען ַא שמחת יום טוב אין 

די שטיבער.
שּפעט  געשלָאסן  זיך  הָאט  מסיבה  די  ווען 
ַאן  מיט  דערזען  זיך  מען  הָאט  חצות  נָאך 
אומערווַארטעטע מציאות: עס איז ַאריינגעקומען 
הָאט  ווָאס  סכום  אויסטערליש–ריזיגן  ַאן 
הָאט  וועלכער  שליט"א,  רב  דעם  איבעררַאשט 
אנ"ש  פאר  ברכות  ווַארימע  זיינע  איבערגעלָאזט 

אין קרית יואל.

 ביי מסיבה נהדרה דעם פַארלָאפענעם מוצש"ק ויק"פ אין שטוב פון הרה"ח 
מו"ה ישראל חיים קרויס הי"ו, סגן ראה"ק, בהשתתפות הגה"צ מורינו שליט"א

הערליכע מסיבה שליסט אן אנשי שלומינו 
תושבי קרית יואל מיט ריזיגע סומעס פאר 

סאַטמאַר - ירושלים "קמחא דּפסחא" קאַסע
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מנהג אבותינו בידינו
אויסצוליידיגן די שומרי החומות פושקע פאר יום טוב פסח

פאלגענד זענען אלע

פושקע
צענטער+ן
אין אלע געגענטער אין שטאט

קרית יואל יצ״ו

Acres Rd

הרב ארי’ לייב מאיער שליט”א

148 Acres Rd 
845-783-7226

הרב בנציון יאקאבאוויטש שליט”א

159 Acres Rd #201
845-782-3115

Anipoli Dr

מו”ה הערשל מאנן הי”ו

5 Anipoli Dr #102
845-783-0388

Apta Way

מו”ה אהרן אבראמאוויטש הי”ו

3 Apta Way #203 
845-783-3149

הרב העניך מרדכי מייזליש שליט”א
אב”ד טאלטשאווא

7 Apta Way #101
845-783-3693

Austra Pkwy

מו”ה מנחם הערש יאקאבאוויטש הי”ו

1 Austra Pkwy #101
845-774-3634

מו”ה יואל ראזענבערג הי”ו

3 Austra Pkwy #401
845-782-1982

מו”ה שמעון יצחק פילאפף הי”ו

4 Austra Pkwy #305
845-783-4681

Beer Sheva St

מו”ה שמעון יצחק גאטליעב הי”ו

5 Beer Sheva St #201
845-783-3652

מו”ה יואל יערמיאש הי”ו

6 Beer Sheva St #305
845-782-2418 

מו”ה מענדל שניצלער הי”ו

10 Beer Sheva St #303
845 799-1950

Carter Ln -Zente Rd

מו”ה משה טירנויער הי”ו

9 Carter Lane #204
845 783-8134

Chernobyl Ct

הרב יונה גוטמאן שליט”א
5 Chernobyl Ct #301

845-774-1013

מו”ה משה אליעזר כ”ץ הי”ו
8 Chernobyl Ct #301

845-783-2840

Chevron Rd 

מו”ה יואל ווייס הי”ו
33 Chevron Rd #201

845-783-2625

מו”ה בנימין הלל שווארטץ הי”ו
11 Chevron Rd #202

845-782-9624

D A Wieder Blvd

מו”ה יצחק בוקסבוים הי”ו
9 D A Wieder Blvd #101

845-783-9587

מו”ה גדלי’ סעגעדין הי”ו
14 D A Wieder Blvd #201

845-782-1974

הרב יוסף שמואל ראטטענבערג שליט”א
8 D A Wieder Blvd #102

845-783-2193

Dinev Ct

מו”ה יושע מאשקאוויטש הי”ו
23 Dinev Ct #102

845-774-2389

מו”ה יואל שווארטץ הי”ו
25 Dinev Ct #303

845-783-9204

Drubige  Way

מו”ה אלעזר קליין הי”ו
4 Drubige Way #205

845-782-7847

Eahal Ct - Buchanan Ct

מו”ה יעקב מנחם דייטש הי”ו
4 Eahal Ct #202

845-783-2042

מו”ה אברהם וואלף מארקאוויטש הי”ו
7 Eahal Ct #201

845-782-1703

Fillmore - Kalev - Tarnipol 

הרב מיכאל יוסף שווארטץ שליט”א
16 Fillmore Ct #205

845-783-5990

מו”ה שמואל מרדכי טירנויער הי”ו
16 Fillmore Ct #401

845-783-2748

מו”ה אברהם יואל שלעזינגער הי”ו
13 Fillmore Ct #207

845-783-6666

מו”ה אשר וועבערמאן הי”ו
19 Fillmore Ct #302

845-783-7024

Forest Rd - Gorlitz Ct

מו”ה  זלמן לייב שפיטצער  הי”ו

82 Forest Rd #302
845 781-3985

מו”ה ברוך מרדכי אקערמאן הי”ו

37 Forest Rd #201
845-783-7938

מו”ה יעקב יונה בערנאטה הי”ו

330 Forest Rd #201
845-783-5106

Frankfurt Rd

מו”ה יואל מאיער הי”ו

1 Frankfurt Rd #201
845-774-1550

מו”ה  יודל שטיין הי”ו

20 Frankfurt Dr #203
845 783-5073

מו”ה אברהם וואלף לויפער הי”ו

8 Frankfurt Rd #101
845-492-5302

Garfield Rd

מו”ה משה יחזקאל לויפער הי”ו

4 Garfield Rd #302
845-783-6591

• קרית יואל אפיס •
15 Garfield Rd #103

845-774-7330

Getzel Berger Blvd

הרב בערל גלאנץ שליט”א

25 Getzel Berger Blvd #201
845-783-3514

מו”ה יואל זיכערמאן הי”ו
3 Getzel Berger Blvd #301

845-782-3405

מו”ה משה אפרים ראטה הי”ו
4 Getzel Berger Blvd #302

845-783-9539

מו”ה פישל פריינד הי”ו

27 Getzel Berger Blvd #201
845-783-8537

Hayes Ct - Orshava Ct

מו”ה יואל אהרן דרעזנער הי”ו

19 Hayes Ct #204
845-783-4575

מו”ה קלמן מענדל פאלקאוויטש הי”ו

21 Hayes Ct #201
845-783-8711

Hamspik Way

מו”ה ישראל קרויס הי”ו

3 Hamaspik Way #208
845-394-4240

מו”ה יוסף מאיר פריעדמאן הי”ו

4 Hamaspik Way #405
845-500-9414

אלקא דמאיר ענני

דרייוופושקע
 זונטאג

פרשת צו
ד' ניסן 

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

וון
סי

דריי טאגיגע מא

פאר פערזענליכע פיקאפ
אדער איבערצוגעבן אייער נדבה

מיט א קרעדיט קארד רופט אינעם אפיס אויף

845.774.7330

ר' אהרן אבראמאוויטש הי"ו

 845-783-3149
קרית יואל

ר' קלמן אליעזר עקשטיין הי"ו

845-213-5394
גלילות קרית יואל
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Iron Hill Plaza

הרב שלמה קטינא שליט”א
3 Iron Hill Plaza #202

845-783-1951

Israel Zupnick Dr

מו”ה יושע אלעזר קליין הי”ו
19 Israel Zupnick Dr #203

845-782-6946

מו”ה ארי’ אייזענבערג הי”ו
16 Isreal Zupnick Dr #307

845-492-4679

Kahan Dr 

מו”ה יוסף צבי ראטטענבערג הי”ו
3 Meron Dr #303

845-782-3194

Karlesburg Rd

מו”ה מיכאל עגמי הי”ו
1 Karlsburg Rd #101

845-774-2246

מו”ה אליעזר זוסיא שטיינפעלד הי”ו
27 Karlsburg Rd #301

845-492-4992

מו”ה אברהם משה לעבאוויטש  הי”ו
11 Karlsburg Rd #101

845 500-9556

מו”ה אברהם יושע מארקאוויטש הי”ו
9 Karlsburg Rd #203

845-492-8737

Kerestier Ct

מו”ה שמחה ישראל ווייזער  הי”ו
3 Kerestier Ct #106

845-782-2247

Karlin Blvd

מו”ה חיים ארי’ שמעלצער הי”ו
2 Karlin Blvd #203

845-783-5754

Koznitz Rd 

מו”ה הערש בער מייזעלס הי”ו
3 Koznitz Rd #301

845-783-6001

Lemberg Ct

מו”ה משה שמואל אקערמאן  הי”ו
11 Lemberg Ct #103

845 782-7572

הרב יוסף ישעי’ גראס שליט”א
11 Lemberg Ct #202

845-783-8146

מו”ה שלום משה פעלדמאן הי”ו
10 Lemberg Ct #304

845-492-8938

Lipa Friedman Ln - Liska Way

מו”ה דוד האללאנדער הי”ו
5 Lipa Friedman Ln #202

845-783-6896

מו”ה אברהם יצחק כאירה הי”ו
3 Lipa Friedman Ln #304

845-782-3416

Lizensk Blvd

מו”ה אהרן שמואל גלאנץ הי”ו
5 Lizensk Blvd #202

845-783-7794

מו”ה משה שרגא פויגעל  הי”ו
19 Lizensk Blvd #202

845 783-0589

מו”ה יודא ברוך טארים הי”ו
1 Lizensk Blvd #202

845-783-6252

Lublin Way

מו”ה שמעלקא מארקוס הי”ו
8 Lublin Way #203

845-783-8215

Mezebish Pl

מו”ה פסח דוד הערמאן  הי”ו
6 Mezabish Pl #211

845 783-9711

Meron Dr

הרב ישראל מאיר ראזענבערג שליט”א
14 Meron Dr #202

845-783-2864

מו”ה ישראל חיים ווייזער הי”ו
5 Meron Dr #302

845-774-8313

מו”ה הערשל שלעזינגער הי”ו
14 Meron Dr #301

845-783-8626

מו”ה מאיר וועזעל הי”ו
7 Meron Dr #212

845-782-3261

Mordche Scher Blvd

מו”ה יעקב אלי’ אבראמאוויטש  הי”ו
6 Mordche Scher Blvd #201

845 783-6903

Nicklesburg Rd

מו”ה זלמן לייב טייטלבוים הי”ו
9 Nicklesburg Rd #301

845-492-8631

מו”ה חיים דוד פריעדמאן  הי”ו
2 Nicklesburg Rd #102

845 537-7953

Paksh Pl

מו”ה זלמן שטיין  הי”ו
1 Paksh Pl #212

845 492-3921

Prag Blvd - Yoel Klein Blvd

מו”ה יושע יואל שפילמאן הי”ו
22 Prag Blvd #204

845 783-3815

מו”ה נחום הערש שווארץ  הי”ו
19 Prag Blvd #104

845 783-4483

מו”ה אלכסנדר נחום גאטליעב הי”ו
22 Prag Blvd Blvd #302

845-782-5408

Premishlan Way

מו”ה אברהם יושע גלאנץ  הי”ו
5 Premishlan Way #202

845 782-4624

Preshburg -Zluchev -Stralisk 

מו”ה חיים הערש גאלדבערגער הי”ו
2 Preshburg Blvd #205

845-782-9508

Quickway Rd

מו”ה אברהם ביקעל הי”ו
20 Quickway Rd #201

845-783-8135

מו”ה יוסף הערש בנעט הי”ו
11 Quickway Rd #105

845-782-2267

Radomsk Way

מו”ה שלום דוב שמילאוויטש  הי”ו
3 Radomsk Way #311

845 637-4495

Ruzhin Rd - Krakow Blvd

מו”ה יואל לאקס הי”ו
12 Ruzhin Rd #201

845-783-9077

הרב איתמר טובי’ ווידער שליט”א
10 Ruzhin Rd #301

845-774-7631

Rovna Ct

מו”ה עזריאל שפיצער הי”ו
18 Rovna Ct #101

845-783-6773

Sanz Ct

מו”ה נתן גאנדל הי”ו
7 Sanz Ct #302

845-783-7021

הרב אהרן פריעדמאן שליט”א
7 Sanz Ct #301
845-783-2985

Sasav Ct - Koritz Ct

מו”ה יוסף מרדכי רובין הי”ו
7 Sasev Ct #203

845-782-9490

Satmar Dr

מו”ה אבא טארים הי”ו

3 Satmar Dr #302
845-782-7565

מו”ה דוד ירמי’ ברייער הי”ו

7 Satmar Dr #201
845-783-8380

מו”ה יודל כהנא הי”ו

15 Satmar Dr #301
845-783-8388

הרב יחיאל מעכל קליין שליט”א

20 Satmar Dr #301
845-781-7808

הרב אברהם ישעי’ ווייס שליט”א

17 Satmar Dr #201
845-783-8603

Satmar Dr - Krolla Dr 

מו”ה יעקב יושע שווארטץ הי”ו

45 Satmar Dr #302
845-782-6882

’מרת  ראזענבערג  תחי

42 Satmar Dr #301
845-783-8615

הרב אלי’ שלמה קאהן שליט”א

37 Satmar Dr #202
845-7838648

Shinev Ct

מו”ה זלמן לייב ווייס  הי”ו

8 Shinev Ct #201
845 783-0295

Schunnemunk Rd

מו”ה אברהם שווארטץ הי”ו

13 Schunnemunk Rd #202
845-783-0328

Siget Ct

מו”ה ישראל שווארטץ הי”ו

4 Siget Ct #101
845-783-6330

מו”ה יצחק פריעדמאן הי”ו

5 Siget Ct #301
845-783-6719

מו”ה יצחק שישא הי”ו

6 Siget Ct #202
845-783-0958

Stropkov Ct

מו”ה מאיר יצחק גליקמאן  הי”ו
3 Stropkov Ct #302

845 782-2909

Taylor Ct - Filmore Ct

מו”ה מאיר יודא העלד  הי”ו
5 Taylor Ct #301

845 782-5950

Taitch Ct - Volova Ct

מו”ה חיים וואלף פאלקאוויטש הי”ו
2 Taitch Ct # 105

845-782-3063

הרב יואל קרויס שליט”א
4 Taitch Ct #302

845-782-7801

Tevarya Way - Leipnick Way

מו”ה משה מרדכי כהנא הי”ו
1 Teverya Way #303

845-783-3562

מו”ה יקותיאל יוסף בראווער הי”ו
3 Tevarya Way #302

845-782-3141

Tolchov Way - Hamburg Way

מו”ה יואל פאלקאוויטש הי”ו
8 Toltchov Way #201

845-783-1686

הרב נפתלי הערצקא רייז  שליט”א
6 Tolchav Way #201

845 492-4755

הרב דניאל דוד שטיינבערג שליט”א
2 Toltchov Way #201

845-782-8610

Tzfas Rd

מו”ה משה הערש האלפערט הי”ו
4 Tzfas Rd #302

845-774-8317

Van Buren Dr

מו”ה יואל מאנן הי”ו
26 Van Buren Dr #301

845-783-5710

Vayoel Moshe Ct

הרב שלמה מיכאל מאיער שליט”א
1 Vayoel Moshe Ct #302

845-783-6480
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קרית יואל יצ״ו

Acres Rd

הרב ארי’ לייב מאיער שליט”א

148 Acres Rd 
845-783-7226

הרב בנציון יאקאבאוויטש שליט”א

159 Acres Rd #201
845-782-3115

Anipoli Dr

מו”ה הערשל מאנן הי”ו

5 Anipoli Dr #102
845-783-0388

Apta Way

מו”ה אהרן אבראמאוויטש הי”ו

3 Apta Way #203 
845-783-3149

הרב העניך מרדכי מייזליש שליט”א
אב”ד טאלטשאווא

7 Apta Way #101
845-783-3693

Austra Pkwy

מו”ה מנחם הערש יאקאבאוויטש הי”ו

1 Austra Pkwy #101
845-774-3634

מו”ה יואל ראזענבערג הי”ו

3 Austra Pkwy #401
845-782-1982

מו”ה שמעון יצחק פילאפף הי”ו

4 Austra Pkwy #305
845-783-4681

Beer Sheva St

מו”ה שמעון יצחק גאטליעב הי”ו

5 Beer Sheva St #201
845-783-3652

מו”ה יואל יערמיאש הי”ו

6 Beer Sheva St #305
845-782-2418 

מו”ה מענדל שניצלער הי”ו

10 Beer Sheva St #303
845 799-1950

Carter Ln -Zente Rd

מו”ה משה טירנויער הי”ו

9 Carter Lane #204
845 783-8134

Chernobyl Ct

הרב יונה גוטמאן שליט”א
5 Chernobyl Ct #301

845-774-1013

מו”ה משה אליעזר כ”ץ הי”ו
8 Chernobyl Ct #301

845-783-2840

Chevron Rd 

מו”ה יואל ווייס הי”ו
33 Chevron Rd #201

845-783-2625

מו”ה בנימין הלל שווארטץ הי”ו
11 Chevron Rd #202

845-782-9624

D A Wieder Blvd

מו”ה יצחק בוקסבוים הי”ו
9 D A Wieder Blvd #101

845-783-9587

מו”ה גדלי’ סעגעדין הי”ו
14 D A Wieder Blvd #201

845-782-1974

הרב יוסף שמואל ראטטענבערג שליט”א
8 D A Wieder Blvd #102

845-783-2193

Dinev Ct

מו”ה יושע מאשקאוויטש הי”ו
23 Dinev Ct #102

845-774-2389

מו”ה יואל שווארטץ הי”ו
25 Dinev Ct #303

845-783-9204

Drubige  Way

מו”ה אלעזר קליין הי”ו
4 Drubige Way #205

845-782-7847

Eahal Ct - Buchanan Ct

מו”ה יעקב מנחם דייטש הי”ו
4 Eahal Ct #202

845-783-2042

מו”ה אברהם וואלף מארקאוויטש הי”ו
7 Eahal Ct #201

845-782-1703

Fillmore - Kalev - Tarnipol 

הרב מיכאל יוסף שווארטץ שליט”א
16 Fillmore Ct #205

845-783-5990

מו”ה שמואל מרדכי טירנויער הי”ו
16 Fillmore Ct #401

845-783-2748

מו”ה אברהם יואל שלעזינגער הי”ו
13 Fillmore Ct #207

845-783-6666

מו”ה אשר וועבערמאן הי”ו
19 Fillmore Ct #302

845-783-7024

Forest Rd - Gorlitz Ct

מו”ה  זלמן לייב שפיטצער  הי”ו

82 Forest Rd #302
845 781-3985

מו”ה ברוך מרדכי אקערמאן הי”ו

37 Forest Rd #201
845-783-7938

מו”ה יעקב יונה בערנאטה הי”ו

330 Forest Rd #201
845-783-5106

Frankfurt Rd

מו”ה יואל מאיער הי”ו

1 Frankfurt Rd #201
845-774-1550

מו”ה  יודל שטיין הי”ו

20 Frankfurt Dr #203
845 783-5073

מו”ה אברהם וואלף לויפער הי”ו

8 Frankfurt Rd #101
845-492-5302

Garfield Rd

מו”ה משה יחזקאל לויפער הי”ו

4 Garfield Rd #302
845-783-6591

• קרית יואל אפיס •
15 Garfield Rd #103

845-774-7330

Getzel Berger Blvd

הרב בערל גלאנץ שליט”א

25 Getzel Berger Blvd #201
845-783-3514

מו”ה יואל זיכערמאן הי”ו
3 Getzel Berger Blvd #301

845-782-3405

מו”ה משה אפרים ראטה הי”ו
4 Getzel Berger Blvd #302

845-783-9539

מו”ה פישל פריינד הי”ו

27 Getzel Berger Blvd #201
845-783-8537

Hayes Ct - Orshava Ct

מו”ה יואל אהרן דרעזנער הי”ו

19 Hayes Ct #204
845-783-4575

מו”ה קלמן מענדל פאלקאוויטש הי”ו

21 Hayes Ct #201
845-783-8711

Hamspik Way

מו”ה ישראל קרויס הי”ו

3 Hamaspik Way #208
845-394-4240

מו”ה יוסף מאיר פריעדמאן הי”ו

4 Hamaspik Way #405
845-500-9414

אלקא דמאיר ענני

דרייוופושקע
 זונטאג

פרשת צו
ד' ניסן 

דאנערשטאג - 
פרייטאג ויקרא
ר"ח ניסן - ב' ניסן
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845.774.7330

ר' אהרן אבראמאוויטש הי"ו

 845-783-3149
קרית יואל

ר' קלמן אליעזר עקשטיין הי"ו

845-213-5394
גלילות קרית יואל
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Iron Hill Plaza

הרב שלמה קטינא שליט”א
3 Iron Hill Plaza #202

845-783-1951

Israel Zupnick Dr

מו”ה יושע אלעזר קליין הי”ו
19 Israel Zupnick Dr #203

845-782-6946

מו”ה ארי’ אייזענבערג הי”ו
16 Isreal Zupnick Dr #307

845-492-4679

Kahan Dr 

מו”ה יוסף צבי ראטטענבערג הי”ו
3 Meron Dr #303

845-782-3194

Karlesburg Rd

מו”ה מיכאל עגמי הי”ו
1 Karlsburg Rd #101

845-774-2246

מו”ה אליעזר זוסיא שטיינפעלד הי”ו
27 Karlsburg Rd #301

845-492-4992

מו”ה אברהם משה לעבאוויטש  הי”ו
11 Karlsburg Rd #101

845 500-9556

מו”ה אברהם יושע מארקאוויטש הי”ו
9 Karlsburg Rd #203

845-492-8737

Kerestier Ct

מו”ה שמחה ישראל ווייזער  הי”ו
3 Kerestier Ct #106

845-782-2247

Karlin Blvd

מו”ה חיים ארי’ שמעלצער הי”ו
2 Karlin Blvd #203

845-783-5754

Koznitz Rd 

מו”ה הערש בער מייזעלס הי”ו
3 Koznitz Rd #301

845-783-6001

Lemberg Ct

מו”ה משה שמואל אקערמאן  הי”ו
11 Lemberg Ct #103

845 782-7572

הרב יוסף ישעי’ גראס שליט”א
11 Lemberg Ct #202

845-783-8146

מו”ה שלום משה פעלדמאן הי”ו
10 Lemberg Ct #304

845-492-8938

Lipa Friedman Ln - Liska Way

מו”ה דוד האללאנדער הי”ו
5 Lipa Friedman Ln #202

845-783-6896

מו”ה אברהם יצחק כאירה הי”ו
3 Lipa Friedman Ln #304

845-782-3416

Lizensk Blvd

מו”ה אהרן שמואל גלאנץ הי”ו
5 Lizensk Blvd #202

845-783-7794

מו”ה משה שרגא פויגעל  הי”ו
19 Lizensk Blvd #202

845 783-0589

מו”ה יודא ברוך טארים הי”ו
1 Lizensk Blvd #202

845-783-6252

Lublin Way

מו”ה שמעלקא מארקוס הי”ו
8 Lublin Way #203

845-783-8215

Mezebish Pl

מו”ה פסח דוד הערמאן  הי”ו
6 Mezabish Pl #211

845 783-9711

Meron Dr

הרב ישראל מאיר ראזענבערג שליט”א
14 Meron Dr #202

845-783-2864

מו”ה ישראל חיים ווייזער הי”ו
5 Meron Dr #302

845-774-8313

מו”ה הערשל שלעזינגער הי”ו
14 Meron Dr #301

845-783-8626

מו”ה מאיר וועזעל הי”ו
7 Meron Dr #212

845-782-3261

Mordche Scher Blvd

מו”ה יעקב אלי’ אבראמאוויטש  הי”ו
6 Mordche Scher Blvd #201

845 783-6903

Nicklesburg Rd

מו”ה זלמן לייב טייטלבוים הי”ו
9 Nicklesburg Rd #301

845-492-8631

מו”ה חיים דוד פריעדמאן  הי”ו
2 Nicklesburg Rd #102

845 537-7953

Paksh Pl

מו”ה זלמן שטיין  הי”ו
1 Paksh Pl #212

845 492-3921

Prag Blvd - Yoel Klein Blvd

מו”ה יושע יואל שפילמאן הי”ו
22 Prag Blvd #204

845 783-3815

מו”ה נחום הערש שווארץ  הי”ו
19 Prag Blvd #104

845 783-4483

מו”ה אלכסנדר נחום גאטליעב הי”ו
22 Prag Blvd Blvd #302

845-782-5408

Premishlan Way

מו”ה אברהם יושע גלאנץ  הי”ו
5 Premishlan Way #202

845 782-4624

Preshburg -Zluchev -Stralisk 

מו”ה חיים הערש גאלדבערגער הי”ו
2 Preshburg Blvd #205

845-782-9508

Quickway Rd

מו”ה אברהם ביקעל הי”ו
20 Quickway Rd #201

845-783-8135

מו”ה יוסף הערש בנעט הי”ו
11 Quickway Rd #105

845-782-2267

Radomsk Way

מו”ה שלום דוב שמילאוויטש  הי”ו
3 Radomsk Way #311

845 637-4495

Ruzhin Rd - Krakow Blvd

מו”ה יואל לאקס הי”ו
12 Ruzhin Rd #201

845-783-9077

הרב איתמר טובי’ ווידער שליט”א
10 Ruzhin Rd #301

845-774-7631

Rovna Ct

מו”ה עזריאל שפיצער הי”ו
18 Rovna Ct #101

845-783-6773

Sanz Ct

מו”ה נתן גאנדל הי”ו
7 Sanz Ct #302

845-783-7021

הרב אהרן פריעדמאן שליט”א
7 Sanz Ct #301
845-783-2985

Sasav Ct - Koritz Ct

מו”ה יוסף מרדכי רובין הי”ו
7 Sasev Ct #203

845-782-9490

Satmar Dr

מו”ה אבא טארים הי”ו

3 Satmar Dr #302
845-782-7565

מו”ה דוד ירמי’ ברייער הי”ו

7 Satmar Dr #201
845-783-8380

מו”ה יודל כהנא הי”ו

15 Satmar Dr #301
845-783-8388

הרב יחיאל מעכל קליין שליט”א

20 Satmar Dr #301
845-781-7808

הרב אברהם ישעי’ ווייס שליט”א

17 Satmar Dr #201
845-783-8603

Satmar Dr - Krolla Dr 

מו”ה יעקב יושע שווארטץ הי”ו

45 Satmar Dr #302
845-782-6882

’מרת  ראזענבערג  תחי

42 Satmar Dr #301
845-783-8615

הרב אלי’ שלמה קאהן שליט”א

37 Satmar Dr #202
845-7838648

Shinev Ct

מו”ה זלמן לייב ווייס  הי”ו

8 Shinev Ct #201
845 783-0295

Schunnemunk Rd

מו”ה אברהם שווארטץ הי”ו

13 Schunnemunk Rd #202
845-783-0328

Siget Ct

מו”ה ישראל שווארטץ הי”ו

4 Siget Ct #101
845-783-6330

מו”ה יצחק פריעדמאן הי”ו

5 Siget Ct #301
845-783-6719

מו”ה יצחק שישא הי”ו

6 Siget Ct #202
845-783-0958

Stropkov Ct

מו”ה מאיר יצחק גליקמאן  הי”ו
3 Stropkov Ct #302

845 782-2909

Taylor Ct - Filmore Ct

מו”ה מאיר יודא העלד  הי”ו
5 Taylor Ct #301

845 782-5950

Taitch Ct - Volova Ct

מו”ה חיים וואלף פאלקאוויטש הי”ו
2 Taitch Ct # 105

845-782-3063

הרב יואל קרויס שליט”א
4 Taitch Ct #302

845-782-7801

Tevarya Way - Leipnick Way

מו”ה משה מרדכי כהנא הי”ו
1 Teverya Way #303

845-783-3562

מו”ה יקותיאל יוסף בראווער הי”ו
3 Tevarya Way #302

845-782-3141

Tolchov Way - Hamburg Way

מו”ה יואל פאלקאוויטש הי”ו
8 Toltchov Way #201

845-783-1686

הרב נפתלי הערצקא רייז  שליט”א
6 Tolchav Way #201

845 492-4755

הרב דניאל דוד שטיינבערג שליט”א
2 Toltchov Way #201

845-782-8610

Tzfas Rd

מו”ה משה הערש האלפערט הי”ו
4 Tzfas Rd #302

845-774-8317

Van Buren Dr

מו”ה יואל מאנן הי”ו
26 Van Buren Dr #301

845-783-5710

Vayoel Moshe Ct

הרב שלמה מיכאל מאיער שליט”א
1 Vayoel Moshe Ct #302

845-783-6480

י נ נ ע ר  י א מ ד א  ק ל א



60

"כולל  מַאסיווער  יערליכער  דער 
שוין  איז  ּפושקע-דרייוו"  החומות  שומרי 
ָאנגעקומען, און רופט ַארויס א זעלטענער 
תושבי  ציבור  ברייטן  ביים  אינטערעסע 
עירינו, וועלכע גרייטן זיך מיט אן התלהבות 
אש קודש, אויסצונוצן די שלשת הימים, פון 
היינטיגן דאנערשטאג און פרייטָאג ּפרשת 
צו,  פרשת  זונטָאג  קומענדיגן  און  ויקרא 
אבותינו  מנהג  דעם  זיין  צו  מקיים  דערביי 
שומרי  כולל  די  אויסצוליידיגן  פון  בידינו, 

החומות ּפושקעס אין די דָאזיגע טעג.

יָארן,  ַאלע  במשך  בַאשטימט  שוין  ווי 
הָאט כולל שומרי החומות דָאס יָאר ווייטער 
"ּפושקע  מַאסיווער  דעם  ּפרָאקלַאמירט 
דרייוו" אין וועלכן עס זענען איינגעשּפַאנט 
די קרוב צו צוויי הונדערט גבאי קודש פון 
דעם הייליגן כולל, וועלכע שטייען גרייט מיט 
פון  די ּפושקעס  ָאּפצונעמען  טירן,  ָאפענע 
די ַארומיגע שכנים, ווָאס וועלן הָאפנטליך 
דרייוו,  ּפושקע  דעם  אין  ָאנשליסן  זיך 
איבערצוגעבן זייערע ָאנגעפילטע ּפושקעס 
הנהלת  דער  ווען  טעג  איצטיגע  די  אין 
ָאנגעוויזן אויף די  ַאזוי שטַארק  הכולל איז 
סַאמער  דער  אין  זייענדיג  געלט,  סכומים 
שומרי  כולל  ביי  סעזָאן  פארנומענסטער 
החומות, ווען מען גרייט זיך דורכצופירן די 
מַאסיווע "ּפסח חלוקה" ווָאס ציט ַאריין אין 
שווערע מיליָאנען דָאלַארן פאר צענדליגער 
טויזנטער נפשות לענגאויס ארץ ישראל, אין 
ווָאס  פעולות  רעגעלמעסיגע  די  צו  צוגָאב 

קָאסט עקסטער ָאּפ אונעם חודש די סומע 
פון ַאריבער א הַאלבן מיליָאן דָאלַאר!.

הָאט  נחיצות  שטַארקן  דעם  לאור 
דעם  ּפרָאקלַאמירט  הכולל  הנהלת  דער 
די  אין  און  ּפושקע-דרייוו,  מַאסיווער 
א  תושבים  ַאלע  צו  ָאנגעקומען  איז  טעג 
כולל  פון  זעקל  ּפלַאסטיק  סּפעציעלער 
שומרי החומות, אין ווָאס אויסצוליידיגן די 
לייכטערהייט  דָאס  מ'זָאל  ַאז  ַאזוי  ּפושקע, 
ַאריבערטרָאגן צו די הייזער פון די  קענען 
גבאי קודש, וואו די משּפחות שטייען גרייט 
איבערצונעמען די ּפושקעס פון די חשוב'ע 

נדיבים בעם.
דעם  אויפצושרייבן  וויכטיג  איז  עס 
פון  טעלפָאן-נומער  און  ַאדרעס  נָאמען, 
ַאזוי צו  ווָאס געבן איבער די ּפושקעס,  די 
פַארגרינגערן פאר די גבאי קודש דעם סדר 

פון איבערנעמען די ּפושקעס. 
אין די טעג קומט ָאן אויף די ּפָאסט ביי 
יואל, די רשימה פון די  ַאלע תושבי קרית 
נענטסטע גבאי קודש צו וועמען אין שטוב 
מ'קען ָאּפטרָאגן די אויסגעליידיגטע ּפושקע 
די  מיט  און  הכולל  הנהלת  מטעם  געלט. 
געטרייע ַארבעט פונעם ָאפיס שטַאב דָאהי 
געווָארן  ַאריינגעלייגט  איז  יואל,  קרית 
ַאז  פַארזיכערן  צו  כוחות,  איבערמידליכע 
אויף יעדע גאס און אין יעדע געגענט פון 
יואל,  קרית  ַארום  געגענטער  גלילות  די 
משּפחות  עטליכע  ָאדער  איינס  דָא  זענען 
גרייט  זענען  ווָאס  קודש  גבאי  די  פון 

דָאס  ַאז  ַאזוי  די ּפושקעס.  איבערצונעמען 
לייכט  אן  קומט  ּפושקעס  די  אויסליידיגן 
בלויז  מ'דַארף  יעדן.  פאר  בַאקוועם  און 
ּפלַאסטיק  אינעם  ּפושקע  די  אויסליידיגן 
זעקל, אויספילן די אינפָארמַאציע, און עס 
ַאריבערטרָאגן צום שטוב פונעם נענטסטן 

גבאי.

מען  קען  יָארן,  פריערדיגע  די  אין  ווי 
אויך שיקן די ָאנגעפולטע ּפושקעס אין די 
בַאשטימטע  די  וואו  תורה,  התלמוד  בניני 
גרייט  שטייען  קודש  מלמדים-גבאי 
די  אין  און  ּפושקעס,  די  איבערצונעמען 
יָאר  גַאנץ  א  ווי   – מען  קען  צייט  זעלבע 
שומרי  כולל  פון  ָאפיס  אין  ַאריינרופן   –
החומות  איבערצוגעבן די אויסגעליידיגטע 
צו  אדער  קארד  קרעדיט  א  מיט  פושקע 
ָאּפצונעמען  איינעם  מ'זָאל שיקן  ַאז  בעטן 

די ָאנגעפולטע ּפושקעס.

עס איז זיכער ַאז די תושבי העיר וועלן 
אויסנוצן די דריי טעג פון דאנערשטאג און 
ערב שבת ּפרשת ויקרא, און דערנָאך זונטָאג 
ּפרשת צו, איבערצוגעבן די ּפושקעס, ַאזוי 
אין  טייל  ּפערזענליכער  א  הָאבן  צו  ַארום 
די פַארצווייגטע פעולות פון דעם הייליגן 
די  צו  זיין  זוכה  ַארום  ַאזוי  און  כולל, 
סגולה  פַארזיכערסטע  און  מקובל'דיגסטע 
פון "אלקא דמאיר עננו" און צו א חג כשר 

ושמח.

היו נכונים לשלשת הימים.

קרית יואל איז מקדיש דריי טעג פאר "צדקת רבי 
מאיר בעל הנס כולל שומרי החומות" אויסצוליידיגן 

אָנגעפולטע ּפושקעס ביי קרוב צו צוויי הונדערט 
לאָקאַציעס אין שטאט און אין די גלילות העיר

ָאנגעהויבן פון היינטיגן דאנערשטאג און פרייטאג ּפרשת ויקרא און נָאכגעפָאלגט זונטָאג פרשת 
צו  – קרוב צו 200 משּפחות פון "גבאי קודש" שטייען גרייט איבערצונעמען ָאנגעפולטע ּפושקעס

כולנו למען צדקת רבי מאיר בעל הנס

דרייוופושקע
 זונטאג

פרשת צו
ד' ניסן 

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

וון
דריי טאגיגע מאסי

הנהלת הכולל אין א ווענדונג צו די חברי הנהלה און מנהלים 
אין ארה"ב צו ערמעגליכן די פאנטאסטישע יו"ט חלוקה

שיך געשעפט פון "צדקת העיר" פאר "חצי בחנם" ווירבעלט 
טעגליך מיט גאַנצע משּפחות מיט שמייכל'דיגע פנימ'ער

די פארקויף איז האלסעיל און נישט קיין צדקה
דער הויּפט-סעזָאן ווען "נייע שיך" איז כמעט 
געוויס  איז  שטוב,  אידישע  יעדע  אין  "מוז"  א 
פַאר'ן יום טוב ּפסח, ווען מ'קויפט איין שיך פאר 

יעדעס קינד און ערווַאקסענעם צוגלייך.

היינט-שוין-בַאקַאנטער  דער  טַאקע  איז 
אינערהַאלב  העיר,  צדקת  פון  געשעפט"  "שיך 
 1 אויף  ּפלעיס"  "מַארקעט  בַאקַאנטן  דעם 
א  בַאקומען  צו  דָא  איז  עס  וואו  לעמבערג 

גרויסער אויסווַאל פון הערליכע נייע שטַארקע 
פַאר  סיי  בחנם!  חצי  ווי  ביליגער  פאר  שיך, 
פאר  סיי  און  מיידלעך,  און  אינגלעך  קינדער, 
אינגעלייט,  און  בחורים  מענער,  ערווַאקסענע 

קויפן  און  מַאסן,  די  אין  קומען טַאקע  וועלכע 
זייך איין שיינע הערליכע שיך ווָאס טרָאגט דעם 
לכה"ּפ  דערפַאר  געצָאלט  מ'הָאט  ווי  אויסזען 
$120 אין די צייט ווָאס פַאר'ן טַאש קָאסט עס 

נישט מער ווי פופציג - זעכציג דָאלַאר!

דער שיך געשעפט אינעם מַארקעט ּפלעיס 
שעות,  בַאשטימטע  די  אין  טעגליך  ָאפן  איז 
פאר  סּפעציעל  פרייטָאג-מיטָאג  עקסטער  און 

בחורים, אינגעלייט און קינדער.

קומט, קויפט, און גייט ַארויס מיט ריווח.
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מנהג אבותינו בידינו
אויסצוליידיגן די שומרי החומות פושקע

פאר יום טוב פסח
פאלגענד זענען אלע

פושקע
צענטער+ן

אין אלע געגענטער פון
גלילות קרית יואל

Blueberry Ln

מו”ה יואל אפרים ווייס  הי”ו
26 Bluberry Ln 
845-928-8262

Country Hollow

מו”ה משה יצחק פערענץ הי”ו
6 Pheasant Run

718-757-8227

Forest Ave - Schunnemunk Rd 

מו”ה יוסף גרינפעלד הי”ו
131 Forest Ave #202

845-783-2817

Seven Springs area

מו”ה ישראל בנציון ווערצבערגער הי”ו
38 Raywood Dr #201

845-783-9876

Highland Lake Estate

מו”ה יואל זאבעל  הי”ו
6 Princeton Dr
845 782-0229

Half Hollow

מו”ה  זלמן לייב גאנץ  הי”ו
14 Sutherland Dr

845 782-1158

Jefferson area

מו”ה נחמי’ ווייס הי”ו
24 Depalma Dr
845-492-3190

Smith Gardens

מו”ה יחזקאל שטיינמעטץ הי”ו
9 Meribeth Ln 
845-774-2798

Winchester area

מו”ה משה מנחם גרינפעלד הי”ו
51 Winchester Dr

845-782-0081

Quaker Hill area

מו”ה שלמה אפרים צוויבעל הי”ו
254 High St

845-783-2226

Milvel ln- Serpi Rd

מו”ה שרגא פאזען הי”ו
29 Milval Ln

845-783-3793

Chester NY

מו”ה  זושא פריעד  הי”ו
105 Old Mansion Rd.

845 783-3825

מו”ה יואל אבראמאוויטש הי”ו
21 Dallas Dr
718-302-4123

מו”ה דוד קרויס הי”ו
305 Lake Shore Dr

845-238-3036

מו”ה חיים גליק הי”ו
7 San Antonio Cir

845-238-5228

מו”ה זלמן לייב בערקאוויטש  הי”ו
6 Sears Rd
845 781-4511

מו”ה וואלף יודא גליק  הי”ו
9 Virginia Ave
845 637-9402

מו”ה חיים משה בינער  הי”ו
36 Dallas Dr
845 783-2575

הרב משה אהרן טייטלבוים שליט”א
13 Adelake Fare Way

845-782-6230

מו”ה אשר אליעזר בלום הי”ו
65 Catskill High Rail

845-774-2227

מו”ה משה וואלדמאן  הי”ו
16 Alleghany Cross

845 783-0940

 אלקא
דמאיר ענני

בלאמינגראוו

וואדבערי דזשאנקשען

גלילות קרית יואל

פאר פערזענליכע פיקאפ
אדער איבערצוגעבן אייער נדבה

מיט א קרעדיט קארד רופט אינעם אפיס אויף

845.774.7330

ר' אהרן אבראמאוויטש הי"ו

 845-783-3149
קרית יואל

ר' קלמן אליעזר עקשטיין הי"ו

845-213-5394
גלילות קרית יואל

ן ק ס ר ע ע ז נ ו ט א פ ו ר ר ע אד

דרייוופושקע
 זונטאג

פרשת צו
ד' ניסן 

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

וון
דריי טאגיגע מאסי

מו”ה שמואל אליעזר אילאוויטש הי”ו
1 Pine Hill Rd       
718-871-0839

Mintleaf Kosher Market 
5 Mangin Rd 

קאסטימער סערוויס

מו”ה לוי יצחק פאלקאוויטש הי”ו
29 Hudson Pointe    

845-782-5265

מו”ה משה פאלקאוויטש הי”ו
33 Stainton Farway

845-783-2578
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פקודי  ויקהל  פרשת  מיטוואך  פארגאנגענעם 
מיט  אינאיינעם  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האט 
ודייני  רבני  שליט"א  הצדיקים  הגאונים  הרבנים 
דעם  באזוכט  השחיטה,  ועד  חברי  סאטמאר, 
די  פאר  קומט  עס  וואו  שיקאגא  אין  פלענט  ריזן 
מהודר'דיגע שחיטה פאר בהמות גסות, צוצוגרייטן 
דאס פלייש פאר די טויזענטער מיטגלידער דקהל 
יטב לב און אידן מדקדקים בכשרות וואס זוכן צו 

עסן פון די מהודר'דיגע סאטמארער שחיטה.

די  מיט  ארויסגעפארן  איז  שליט"א  רבי  דער 
שליט"א,  יואל  קרית  דומ"ץ  הגדול  הגאון  רבנים, 
וחבר  פארק  בארא  סאטמאר  דומ"ץ  הגה"צ 
הגדול  ביהמ"ד  דומ"ץ  הגה"צ  שליט"א,  הביד"צ 
וויליאמסבורג שליט"א, און די חברי ועד הכשרות 
אין שפיץ פון חדב"ן הגה"צ ר' אלעזר טייטלבוים 
די  מיט  אינאיינעם  הכשרות,  ועד  יו"ר  שליט"א 

פלייש  די  פון  הנהלה  די  און  בקודש  משמשים 
הרה"ח  פון  שפיץ  אין  הק',  דקהלתינו  געשעפטן 
פלייש'  'סאטמאר  מנהל  הי"ו  אדלער  שלמה  ר' 
קרית יואל און הרה"ח ר' משה לוי ברוין הי"ו מנהל 

'סאטמאר פלייש' וויליאמסבורג.

מ'האט זיך געהויבן ארום 5:20 פארטאגס מיט 
א פריוואטן פליגער קיין שיקאגא פונעם טידער-

אנקומענדיג  דזשערזי,  ניו  אין  לופטפעלד  בארא 

פלענט.  צום  צייט  לאקאלע  אזייגער   7:00 ארום 
עס האבן שוין דארט אפגעווארט די משגיחי בית 
בארימטן  פונעם  בתים  בעלי  די  און  השחיטה 
הר"ר  פון  שפיץ  אין  פאבריק,  "מיעל-מארט" 

הערשל האללענדער הי"ו.

מ'האט זיך באלד גענומען צו דער עבודת הקודש 
פון מפקח זיין דעם גאנצן הילוך השחיטה, בדיקה 
וניקור, ווען צו-ערשט איז רבינו שליט"א אינאיינעם 

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באזוכט סאטמארער 
שחיטה פאר בהמות גסות אין שיקאגא

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

על משמרת הכשרות:
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מיט די רבנים צוגעגאנגען קוקן דעם מהלך הניקור, 
און דערנאך איז מען צוגעגאנגען צום פלאץ וואו 
מ'שעכט די בהמות, און דורכגעשמועסט יעדן פרט 
קטן אינעם גאנצן מולטי פלענט, וואס שטעלט צו 
אנשי  אלפי  די  פאר  בהמה  בשר  מהודר'דיגע  די 
יו"ט  לקראת  ובפרט  יאר  פונעם  במשך  שלומינו 

פסח הבעל"ט.
צען אזייגער איז דער רבי שליט"א אנגעקומען 
זיך  מ'האט  וואו  שוחטים  די  פון  ביורא  דער  צו 
געשטעלט דאווענען תפלת שחרית, צום עמוד איז 
טייטלבוים  אלעזר  ר'  הגה"צ  חדב"ן  צוגעגאנגען 
שליט"א, שטייענדיג בשנת האבל פון אמו הרבנית 

ע"ה.
אפגעהאלטן  איז  אזייגער  צוועלף  אום  בערך 
געווארן א אסיפה מיט די דיינים און די שוחטים, 
די  געווען  בודק  און  איבערגעקוקט  מ'האט  וואו 
חלפים, און נושא ונותן געווען אינעם חלק ההלכה 
וההוראה ביי שחיטת הגסות. רבינו שליט"א האט 
בתוך הדברים ארומגעשמועסט זכרונות מימי קדם 
איבער די שוועריקייטן במצב הכשרות בימים ההם, 
ווען יעדע זאך וואס מען האט געוואלט מהדר זיין 
איז אנגעקומען ביטער שווער, און וויפיל רבינו הק' 

זי"ע האט זיך מוסר נפש געווען דערפאר כל ימיו.
דער רבי שליט"א האט דערמאנט אז אלס בחור, 
נאכ'ן ענדיגן הל' טריפות, איז מען געפארן צו א 
הילכתא  די  פונדערנאענט  זען  קענען  צו  שחיטה 

אנקומען  ביים  תיכף  ווי  ער  געדענקט  גבירתא, 
האט דער בעה"ב פונעם פלאץ געזאגט אז מ'קען 
זיין  מעיר  גארנישט  אבער  קוקן,  ארומגיין  טאקע 
שליט"א  רבי  דער  און  תיקון...  הצריכין  בדברים 
האט צוגעלייגט אז ער האט אליין געזען דעמאלט 
גרויסע מכשולות פון סירכות ביי ריאות, ליידער. 
אזוי ווייט איז געווען געפאלן דער מצב הכשרות 

ביי דעם אמעריקאנער עולם.

און דער רבי שליט"א האט אויסגעפירט מיט'ן 
ארויסברענגען דאס געוואלדיגע אחריות און זהירות 
וואס א שוחט דארף צו האבן, און וויפיל האקעלע 
וואונטשנדיג  טאג,  א  פסק'ענן  דארפן  זיי  שאלות 

ברכת הקודש, הצלחה און סייעתא דשמיא.

פון דארט איז דער רבי שליט"א אראפ אין דעם 
ריזיגן  אויפ'ן  אומקוקן  זיך  שטאק  אונטערשטן 
פלענט און באאבאכטן דעם גאנצן מהלך השחיטה 
אלע  אויף  קדשו  ברכת  לאזנדיג  וניקור,  בדיקה 
עוסקים במלאכת הקודש הצלחה וסייעתא דשמיא 

אויף ווייטער.

ארום פערטל נאך צויי האט זיך דער פריוואטער 
קיין  וועג  אויפין  שיקאגא,  פון  געהויבן  פליגער 
וואו  דזשערסי,  ניו  אין  לופטפעלד  טידער-בארא 
מען איז אנגעקומען ארום פיר אזייגער )ניו יארקער 
צוריקגעפארן  תיכף  איז  רבינו שליט"א  און  צייט(, 

לביתו נאוה קודש.

בס״ד

הבחינה 
השישי 

 במס׳ מנחות 
יתקיים ברוב עם הדרת מלך

בהתאסף המוני לומדי חבורתינו ותלמודם בידם

ביום א׳ צו
הבעל"ט

בבית מדרשינו הגדול 
בשעה 7:30

א!
ה ממשמש וב

הבחינ
ם 

יו
הפך בה והפך בה ומינה לא תזוע

חלוקת
הבחינה 

עד שעה 
8:25

חזרת 
 הבחינה

עד שעה 
8:50בדיוק

בס״ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

לימודי החודש 
מס׳ מנחות: ס. - ע:

חזרת החודש 
מס׳ מנחות: מח. - נט:

זכרו לעולם 
 מס׳ מנחות: ב. - מז:

חבורת

לומדי
ש"ס

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

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

מו"ה אברהם בנימין אלימלך קרויס הי"ו

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

בתקופה הקרובהבית ה' יתוספו המנינים לפי ריבוי באי מודעה!
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חייבים!אנחנו 

הונדערטע פאמיליעס 
קריגן שוין די יו״ט תמיכה

די נדבות זענען היי יאר 
ליידער שוואכער געווארן

די קופה אפערירט איבער 
זיבן יאר כולן שוין לטובה

די בקשות און רשימות 
פארמערן זיך יאר יערליך

ידיד!קרוב, אדער אייער שכן, עס קען זיין אכטונג:

אונזער קופה
כולנו יודעים $360 | מצוה עלינו $500 | וכולם מקבלים $1000אונזער קהילה

כולנו חכמים $1800 | כולנו נבונים $5000 
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ידיד!קרוב, אדער אייער שכן, עס קען זיין אכטונג:

אונזער קופה
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די הערליכע פסח אויסוואל פארט ארום אין די 
גאסן און סערווירט מאסן צופרידענע תושבים

דורן “חידוש-תשפ"ג" 
אין די גאסן!

די דורן "פארעדיגע" 
סטאר דערפרייט 

די קרית יואל 
איינוואוינער מיט 

איר הערליכע פסח 
אויסוואל!

שבת'דיגע

וואכענדיגע

טערקישע

יואל'ער  קרית  די  זענען  וואך  פארגאנגענע 
נייעם  איינווואוינער איבעראשט געווארן פונ'ם 
'דורן'  באקאנטע  אלעמען  די  וואס  חידוש 
קען  מען  טיש,  צום  געברענגט  האט  געשעפט 
אלטע  אריינגעבן  טליתים,  נייע  קויפן  שוין 
ניי,  ווי  ממש  געפאלישט  ווערט  וואס  עטרות 
סטאר,  צום  ברענגען  נישט  עס  דארף  מען  און 
נאר פשוט ברענגען צו די בית המדרש ווי מען 
ווי  אויסגעדרוקט,  זיך  האבן  געוויסע  דאווענט. 
נישט  בית  שלום  פאר  סגולה  א  איז  ס'שיינט 
צוזאמצולייגן די אלטע טלית מוצאי שבת, נאר 
אזוי  און  המדרש,  בית  אין  זונטאג  טראגן  עס 
ארום האבן אויף פסח א הערליכע נייע טלית...

ווי ס'שיינט איז דאס נאך נישט געווען גענוג, 
מען  דארף  נו,  חידושים,  מלא  דאך  איז  'דורן' 
דאך צולייגן א חידוש אויף א חידוש, האט מען 
גענומען די פארעדיגע טליתים סטאר "חידוש-
תשפ"ג" און צוגעלייגט טייערע פסח ארטיקלען, 

אזעלכע וואס מען דארף 

באשטעלן און מען דארף אנקומען עס צו זעהן 
עס,  באשטעלט  מען  בעפאר  רואיגקייט  מיט 
מען  האט  אלעמאל  נישט  טליתים  ביי  ווי  און 
יעצט  סטאר  אין  אנצוקומען  מעגליכקייט  די 
ווען  אן,  זיך  הייבט  שאפינג  פסח  די  בעפאר 
גייט אין  יום טוב און מען  ס'קומט נענטער צו 
סטאר איז שוין צומאל צו שפעט עס צו קענען 

באשטעלן.

די בארימטע הערליכע סטעיט-אוו-די-ארט 
"מפואר פסח סעטס", קיטלעך אלע סארט און 
רייכע  סייז,  אייער  צו  מעיד  קאסטום  סטיילס, 
שענסטע  די  קאווערס,  טשעיר  און  קאוטש 
אנטיק  מיט  חיל  כלה/אשת  די  פאר  הגדות 
און  און פשוט'ערע דעקלעך,  לעדער דעקלעך, 
נאך אזעלכע סארט ארטיקלען וואס טוען גאר 
איינוואוינער  אלע  פאר  פארגרינגערן  שטארק 

אין שטאט.

איבער  גיבט  'דורן'  פון  פארוואלטונג  די  ווי 
קענט איר אריינרופן אויב איר האט א געדאנק 
מען  וואס  געגנט  א  פון 
קען דערפרייען מיט'ן 
"דורן- די  ברענגען 

חידוש-תשפ"ג" 
און  אהין, 
א  דא  ס'איז 
 , ג נ א ל ר א פ
רופט  ביטע 
 845.782.9142
הקודם  וכל 

זכה.

צום יום טוב 
פסח תשפ"ג 
גרייט מען 
זיך מיט מער 
רואיגקייט, א דאנק 
די "דורן חידוש-
תשפ"ג"!

כל דכפין ייתי ויכול

פילצאליגע משפחות קויפן 
לייכטער איין "מצות" 

אויף ּפסח אַדאַנק "20% 
נתינה" פון "צדקת העיר"

דיסקאונט-טשעקס צו באקומען טעגליך אין צענטרַאלן 
ביורָא פון צדקת העיר אין די געווענליכע אפיס-שטונדן

איין  קויפן  ווָאס  משּפחות  פילצָאליגע 
אויף  ָארדערס"  "מצות  זייערע  טעג  די  אין 
קומענדיגן חג הּפסח הבעל"ט, קומען ַארויס 
מיט די מצות אין די הענט מיט א לייכטערן 
פיל  פאר  מצות  די  איינקויפן  נָאכ'ן  געמיט, 
ערלויבט,  טַאש  אייגענע  די  וויפיל  ביליגער 
זענען  מצות-קאסטן  די  פון  חלק  א  ווען 
אויסגעצָאלט געווָארן דורך די צדקה קַאסע 
יָאר  דָאס  שענקט  ווָאס  העיר"  "צדקת  פון 
 20% פון  דיסקאונט-טשעקס  סּפעציעלע 

סּפעציעל פַאר'ן איינקויפן די מצות.

"יו"ט  ווָארט  דעם  דערמַאנען  צו  בלויז 
און  פרייליכער  א  שוין  ברענגט  ּפסח" 
אויפגעהייטערטער געמיט ביי יעדן איד, ווען 
"זמן  דער  קומט  עס  ַאז  זיך  דערמַאנט  מען 
חירותינו" ָאבער פָארט איז די שמחה געמישט 
דאגות,  פון  געפילן  מיט  פילע משּפחות  ביי 
וויאזוי מען זיך קענען סּפרַאוון מיט די גרויסע 
הוצאות וואס דער יום טוב קאסט אלס אפ. 
דָאס איז געווען ַאלע יָארן, ובפרט דָאס יָאר 
ווען די הוצאות שטייגן ַאזוי שטַארק אין ַאלע 
טרעפן  משּפחות  פילצָאליגע  און  הינזיכטן, 
זיך אין א ים פון דאגות, וויַאזוי זיך צו קענען 

דורכקומען מיט די גרויסע הוצאות החג.

דאהי  קאסע  צדקה  דער  העיר,  צדקת 
פרישע  מיט  אויפקומען  פון  יואל  קרית  אין 
ָארגינעלע געדאנקן וויאזוי צו פארלייכטערן 
פאר'ן ציבור מיט וואס נאר מעגליך, איז דאס 
יאר אויפגעקומען מיט דעם פרישן חידוש, צו 
דיסקאונט-טשעקס,  ספעציעלע  פארטיילן 
פאר משפחות בריכי ילדים וואס מוטשענען 
זיך מיט די גרויסע הוצאות, ספעציעל אויף 
צו קענען איינקויפן "מצות" פאר ביליגערע 
פרייזן, פאר אזויפיל ווי 20% דיסקאונט פאר 

די מצות וואס מען קויפט איין אויף פסח.

ווייט  ס'איז  אז  ארויסצוברענגן,  איבעריג 
פון  אונטערנעמונג  ערשטער  דער  נישט 
די  אין  הפסח.  חג  לקראת  העיר  צדקת 
ארויסגעשיקט  שוין  העיר  צדקת  האט  טעג 
פאר  קארטלעך"  "דיסקאונט  טויזנטער 
פילצאליגע משפחות תושבי עירינו, וועלכע 
וועלן אין די קומענדיגע טעג שוין איינקויפן 
אין די געשעפטן פאר גאר ביליג אלע סארט 

גראסערי,  פלייש,  פיש,  פון  פראדוקטן, 
קלאדינג און פיל נאך.

פארגעסט  צייט  זעלבע  די  אין  אבער 
נישט צדקת העיר פונעם עיקר באדייט פון 
מעגליכקייט  די  געבן  צו  דפסחא"  "קמחא 
פאר'ן ציבור, איינצוקויפן מצות פאר ביליג, 
וויכטיג,  אלץ  איז  וואס  אונטערנעמונג  א 
דער  ווען  תקופה  איצטיגע  די  אין  ובפרט 
יקרות שטייגט אזוי שטארק אויף טריט און 
אלע  ווי  וויכטיגער  פיל  ס'איז  און  שריט, 
יארן ארויסצוהעלפן פאר'ן ציבור, צו קענען 

אריינברענגען דעם יום טוב בניקל ובדיצות.

איז  העיר  צדקת  פון  בודזשעט  דער 
מיט  סיי  איבערגעשטרענגט,  גענוג  ליידער 
די לויפנדע פעולות פון א גאנץ יאר, און סיי 
מיט די ספעציעלע פעולות לקראת חג הפסח, 
אבער פארט האט צדקת העיר פארשטאנען 
דעם צו השעה, הערענדיג דעם וויי-געשריי 
ליידער  האבן  וואס  משפחות  אזויפיל  פון 
זיך צו ספראווען מיט  נישט די מעגליכקייט 
דעריבער  האט  און  יקרות,  שרעקליכן  דעם 
צו  פראיעקט,  פרישן  דעם  אונטערגענומען 
מצות,  פאר  דיסקאונט-טשעקס  פארטיילן 
אזוי נאך צו פארגרינגערן פאר'ן ברייטן ציבור 

לקראת חג הפסח הבעל"ט.

שוין  הָאבן  טעג  לעצטע  די  במשך 
יואל  קרית  אין  דָאהי  משּפחות  הונדערטער 
גענָאסן פון די דיסקאונט-טשעקס פון צדקת 
נישט  ווייט  נָאך  איז  העיר  און צדקת  העיר, 
פַארטיג מיט די אונטערנעמונגע. אידן וואס 
ווילן נהנה זיין פון די דיסקאוטנס, קענען זיך 
ווענדן פערזענליך אין אפיס פון צדקת העיר, 
אויף  Van Buren Dr. #013 15 אפצונעמען 
געווענליכע  די  אין  דיסקאונט-טשעקס  די 
ביז  מיטאג   12 פון  אפיס,  פונעם  שטונדן 
וואו  ביז 12:30,  פון 11  נאמיטאג, ערש"ק   5
דיסקַאונט- א  בַאקומען  קען  איינער  יעדער 

טשעק סּפעציעל אויף איינצוקויפן מצות.

זיין דעם כל דכפין  פון מקיים  זכות  דער 
ייתי ויכול, וועט זיכער נענטער-ברענגן דאס 
וואס מען איז מתפלל ווייטער פסח ביינאכט 
"לשנה הבאה בארעא דישראל" בביאת משיח 

צדקינו, אמן.
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צו  זיך  ערווַארטעט  ווערן  יואל  קרית  תושבי 
ּפרשת  מוצש"ק  דעם  ונפש,  לב  בכל  בַאטייליגן 
ויקרא הבעל"ט, ביי די גרויסע מסיבה של מצוה, 
ווָאס וועט ָאּפגערָאכטן ווערן ברוב ּפאר והדר, צו 
מעמיד זיין ַא יסוד אמיץ פאר דער הייליגער ת"ת 
ַאלטער  אור-  דער  אין  זַאנוויל",  חיים  "תפארת 
שטאט צפת, ווָאס איז סּפעציעל אויפגעשטעלט 
געווָארן פַאר די היימישע ערליכע בני ישוב הישן 

און ווערט געפירט פולקָאם על טהרת הקודש.

דָאס התייסדות און 
אויפבליה פון "תפארת 
חיים זַאנוויל" עטה"ק

דער תלמוד תורה "תפארת חיים זַאנוויל" אין 
תשע"ט  בשנת  געווארן  געגרינדעט  איז   צפת 
הרה"ק  נושעות  צדיק  האי  פון  לזכרו  העעל"ט, 
תלמידים  צאל  הערליכע  א  מיט  זי"ע,  מריבניץ 
צאן קדשים בליעה"ר, פון די שענסטע שטובער 
די  וואס  צפת,  תושבי  פון  ומשמנה  מסלתה 

עלטערן זעלבסט קומען ארגינעל און זענען 
וויגעלע  סאמע  אין  אויפגעוואקסן  אליין 
פונעם יהדות החרדית, דער ישוב הישן אין 
ירושלים עיה"ק, תחת דגל העדה החרדית 

וקהלות הקודש.

סג"ל  חשוב'ע  א  דינען  מלמדים  אלס 
איבערגעגעבענע  געהויבענע,  פון  חבורה 
זייער  מיט  וואס  אינגעלייט,  געטרייע  און 
מיט  און  חינוך,  אין  עקספערטיז  שטארקע 
זיי  לייגן  שמים,  יראת  געוואלדיגע  זייער 
אריין אין די קינדערלעך אהבת תורה ויראת 
שמים, ידיעות און מדות טובות, און שטעלן 
זיי אוועק אויפן דרך הישר לתורה וליראה 
טהורה. און אלס מנהל רוחני דינט הרה"ג ר' 

משה ארי' פיליפ שליט"א.

די פרַאכט פון דעם 
הייליגן תלמוד תורה 
פַאר'ן חינוך הטהור

א  ווירקליך  איז  מוסד  הייליגער  דער 
החרדית  יהדות  בני  אלע  פאר  שטאלץ 

ישראל  ארץ  גאנץ  איבער  און  צפת,  עיה"ק  אין 
אינגאנצן  פעסטקייט  מיט  שטייענדיג  ובגולה, 
זייענדיג  נישט  הקודש,  על טהרת  אומאפהענגיג 
ממשלת  די  פון  זה  הוא  כי  פרוטה  קיין  נהנה 
אלע  זענען  מלמדים  די  אויך  אזוי  הטמאה. 
היימישע ערליכע אינגעלייט יראים ושלמים, און 
מקומות  אין  פאך  די  געלערנט  נישט  זיך  האבן 

שאין רוח חכמים נוחה הימנו.

אז  וועלט  גאנצע  די  פאר  ווייזט  מוסד  דער 
נישט נאר אין ירושלים און בית שמש שטייט מען 
אין א מלחמה קעגן די ממשלת השמד, נאר אויך 
אין ווייטן צפת, וואו די ציונים האבן איינגעלייגט 
צו  עס  יארן  אלע  במשך  כוחות  שטארקע 
פארוואנדלען חלילה אין א לינקע פרייע שטאט, 
זעלבסשטענדיג  זאנוויל"  חיים  "תפארת  שטייט 
און  הייליג  לויטערקייט,  און  פעסטקייט  א  מיט 
אפגעהיטן, און ווייזט אז עוד ישראל רד עם קל, 
דאס יהדות החרדית האט דא אויך אן עתיד, און 
דעם  גענוי  צפת  אין  באקומען  קדשים  צאן  די 

זעלבן חינוך ווי זייערע עלטערן האבן באקומען 
צווישן די ירושלימ'ע ווענט.

שטייט  מוסד  פונעם  בודזשעט  הכל  סך  די 
וואס  צו $28,000 א חודש,  ביי קרוב  יום  כהיום 
א  דאלער  מיליאן  פערטל  א  באלד  אויס  קומט 
איז  מוסד  די  אז  באטראכט  אין  נעמענדיג  יאר! 
איזבל,  שלחן  דעם  פון  פרוטה  קיין  נהנה  נישט 
און א גרויס חלק פון די עלטערן זענען ריכטיגע 
עניים שמהם תצא תורה, וועלכע זענען געקומען 
קיין צפת צו דינען דעם אויבערשטן אין זייערע 
ד' אמות, און האבן נישט קיין שום פינאנציעלע 
מעגליכקייט צו אויסהאלטן די מוסד, איז עס א 
געוואלדיגע זכות און זכי' צו קענען שטיין צוהילף 
און העלפן פאר די ווייטערדיגע עקזיסטענץ און 

וואוקס בעז"ה.

גייסטרייכע מסיבה 
"השפעות ריבניץ" מיט 

אינהַאלטספולע ּפרָאגרַאם

ַאצינד אין דעם חודש אשר "ישועות בו מקיפות" 
וועט פָארקומען די הערליכע מסיבה נהדרה וואו 
תושבי קרית יואל וועלן זיך פַארזַאמלען צו מחזק 
הייליגער  דער  פון  הצלחה  ווייטערדיגע  די  זיין 
ת"ת און גלייכצייטיג ַאריינכַאּפן ישועות נשגבות 
זי"ע,  מריבניץ  הרה"ק  צדיק,  אותו  של  בזכותו 
אייגענע  זיינע  ווי  זענען  קדשים  צאן  די  ווָאס 
לשמו  השארה  נצחיות'דיגע  ַא  זייענדיג  קינדער, 

ולזכרו הק' עלי אדמות, כרצון קדשו.

די  אין  הּפסח:  כהלכות  לו  אמור  אתה  ואף 
מעמד  גרויסן  דעם  פון  מָאמענטן  צענטרַאלע 
רייך  און  שּפַאנענד  וועט  ריבניץ",  "השפעות 
הייליגן  ביים  נַאכט  סדר  ַא  ווערן  געשילדערט 
בקודש  משמש  דורכ'ן  זצוק"ל  רבי'ן  ריבניצער 
ונאמן ביתו הרה"ח רבי משה הערש בערקָאוויטש 

שליט"א.

צו הערן איבער דעם קווַאל פון ישועות ווָאס 
מען  וועט  צדיק  אותו  של  בזכותו  נשּפע  ווערט 
הערן ַא הערליכע דרשה דורך דעם מגיד משרים, 
הרה"ג המשּפיע מו"ה מענדל ווייס שליט"א, 
פַארציילן  וועט  ווָאס  ד',  בשיעור  ר"מ 
אידן  ווָאס  ריבניץ  ישועות  ערשטהַאנטיגע 
הָאבן געזעהן בזכות פון שטיצן די ריבניצער 

קינדער אין צפת.

פַארטיילט  אויך  וועט  מעמד  דעם  ביי 
ווערן וויין פון דעם "כוס של אליהו" ווָאס 
ריבניצער  הייליגן  פַאר'ן  בַאלַאנגט  הָאט 
צדיק, ַא זכי' שלאו בכל יומא מתרחש כגון 

דָא.

החזקת  זכות  דער  ַאז  זיכער  ס'איז 
פון  והקדוש  הגדול  וזכותו  הקודש,  טהרת 
הייליגן ריבניצער צדיק זי"ע וועט ברענגען 
פאר  דמיטב  מילי  וכל  ורפואות  ישועות 
צייט  ַא  אין  איבערהויּפט  משתתפים.  ַאלע 
ב"ה  וואקסט  מוסד  הייליגער  דער  ווָאס 
כסדר לשם ולתפאר"ת. וועלן די נדבות פון 
תושבי קרית יואל  'מיטוואקסן' כדי עס צו 

ערמעגליכן, ביתר שאת וביתר עז!

בואו בהמוניכם להצלת טהרת הקודש 
בעיה"ק צפת, ולהתברך בברכת צדיק!

ואף אתה אמור לו כהלכות הּפסח: לעבעדיגע זכרונות פון ַא סדר נַאכט ביים הייליגן ריבניצער רבי'ן זצוק"ל 
וועט געשילדערט ווערן דורכ'ן משמש בקודש ונאמן ביתו הרה"ח רבי משה הערש בערקָאוויטש שליט"א

מוקירי חינוך הטהור וועלן שטראָמען 
בהמוניהם צום מעמד "ישועות בו מקיפות 

- השפעות ריבניץ" דעם מוצש"ק
גייסטרייכע סעודת מלוה מלכה ומסיבה של מצוה רבתי לטובת 

ת"ת "תפארת חיים זַאנוויל לבני ישוב הישן בעיה"ק צפת על 
טהרת הקודש" וועט פָארקומען אין די זַאלן פון "קרן ויואל משה
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ת  " י ש ה ז ע ב

וועט שּפַאנענד און רייך געשילדערט ווערן

ַא סדר נַאכט ביים 
הייליגן ריבניצער

דורכ'ן משמש בקודש ונאמן ביתו

הגה"ח משה הערש 

בערקָאוויטש שליט"א
עובדות . סיּפורים . מנהגי קודש . און נָאך

וועט מען הערן פונעם ישועות קווַאל

 ערשטהַאנטיגע
ריבניצער ישועות
ווָאס אידן הָאבן געזעהן בזכות פון 

שטיצן די ריבניצער קינדער אין צפת

דורך הרה"ג המשּפיע מלהיב לבבות ישראל

הר"ר מענדל ווייס שליט"א
ר"מ בישיבה גדולה – שיעור ד'

בשעה 
11:00

בשעה 
11:45

אַלע תומכים מיט

$180
טרינקן וויין אינעםוועלן הָאבן די זכי' צו 

 כוס של אליהו
פון הייליגן ריבניצער 

צדיק זצוק"ל
 וואס וועט זיין
ביים מעמד

סעודת מלוה 
מלכה רבתי

ווי עס ערווַארטן אייך צו בַאגריסן

המוסדות הנהלת

דעם מוצש"ק ויקרא הבעל"ט

באולם קרן ויואל משה
 זכות החזקת טהרת הקודש, וזכותו הגדול והקדוש פון הייליגן ריבניצער צדיק זי"ע

וועט ברענגן ישועות ורפואות מילי דמיטב פאר ַאלע משתתפים.

בשעה 10:00

לטובת די בַארימטע

 ת"ת תפארת
חיים זַאנוויל

ן  ש י ה וב  ש י ני  לב

בעיה"ק צפת על טהרת הקודש

דונג!
פּערזענליכע איינלַא

מוקירי חינוך הטהור
תושבי ק"ק קרית יואל יצ"ו

מעמד ישועות בו מקיפות
ַאנטייל צו נעמען ביים

דערמיט טוען מיר איינלַאדענען ידידינו היקרים ונכבדים

 השפעות
ריבניץ

אין קרית יואל
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פאר עניי העיר, וואס קלאפן אויפ'ן טיר:

צענטראלע שטאטישע קאסע "צדקת העיר" פראקלאמירט מאסיווער 
"יֵָאכֵל" קאמפיין צו דעקן חלוקות פון א מיליאן דאלער אויף פסח

"ֵיָאֵכל" זכותים: זכות יו"ט למשפחה $500 | זכות סעודה למשפחה $250 | זכות אורח ללילי הסדר $120 | זכות אורח לסדר $72
845.777.9991 איז די נומער וואס תושבי העיר רופן צו פיטערן אן ארימע משפחה אויף פסח, דורכ'ן אטאמאטישן סיסטעם

פסח  די  פון  ברען  סאמע  אינעם  שטייענדיג 
דורך  אהערגעשטעלט  ווערט  וואס  חלוקות 
קאסע "צדקת  שטאטישע  צענטראלע  די 
העיר", דערזעט מען זיך אז עס ווערט פארטיילט 
מ'וועט  דאלער", ווען  מיליאן  ווי "א  אזויפיל 
אופנים  און  פראנטן  פילע  די  צוזאמענרעכענען 
מיט וואס מען פארטיילט הילף פאר תושבי העיר.

דאס יאר האט צדקת העיר נישט פארטיילט 
פילע  פאר  קומען  חלוקה', עס  בלויז 'איין 
די  פון  חלוקות, אנגעהויבן  פארשידנארטיגע 
הילף  רעגלמעסיגע  באקומען  וואס  משפחות 
זיי  זענען  אצינד  און  אונטערבערכן  צו  נישט 
אנגעוויזן אויף מער הילף צו קענען איינקויפן 
אויף יו"ט און אויסקליידן די קינדערלעך, אזוי 
טויזנט  אריבער  פאר  ארויס  מען  שיקט  אויך 

פלייש,  און  פיש  פאר  קיופאנ'ס  די  משפחות 
קלאדינג, קלינער'ס, און נאך פארשידענע זאכן 

פאר נצרכי העיר.

באוויזן  ב"ה  העיר"  "צדקת  האט  יאר  היי 
און  חלוקה,  דיסקאונט'ס  די  פארברייטערן  צו 
עס  שווער  ווי  נצרכים  די  פון  כסדר  הערנדיג 
פאר  איינקויפן  דאס  משפחות  די  אויף  פאלט 
סעזאן,  זומער  אויפ'ן  קינדער  און  עלטערן  די 
בכלל,  שטוב  אין  געלט  קיין  ס'נישטא  בשעת 
דיסקאונט'ס  צוויי  נאך  צוגעלייגט  מען  האט 
א  דאלאר:  טויזנטער  שווערע  באטרעפן  וואס 
חלוקה פון 30% הנחה אויף דרייגוד'ס און אויף 

נאך קליידונג.

אזוי אויך זענען דא עטליכע פראיעקטן און 
חלוקות וואס מען שרייבט נישט ארויס צוליב די 

האקלקייט פון דעם נושא, אבער דאס פאר זיך 
קאסט אפ שווערע געלטער פאר "צדקת העיר".

עס איז באקאנט די ווערטער פון דעם הייליגן 
זוהר הק' וואס רעדט ארום גאר שטארק איבער 
יעדן  אויף  ליגט  וואס  חיוב  געוואלדיגער  דער 
איד צו אריינעמען א גאסט אויף יו"ט צו זיך אין 
שטוב, און ווען די הייליגע שכינה קומט אראפ 
מיט די גאנצע פמליא של מעלה, מיטצוהאלטן 
יציאת  סיפור  די  דערציילט  מען  וויאזוי 
מצרים, און ווען דער באשעפער זעט וויאזוי מען 
האט "א גאסט אויף יו"ט" טוט כביכול בענטשן 
די משפחה מיט אלע השפעות טובות, און ח"ו 

פארקערט זאל נישט ארויסגערעדט זיין. 

דערפאר זעט מען טאקע א גרויס ווארימקייט 
איינצוהאנדלען  זיך  יואל  קרית  תושבי  צווישן 

די  איין  קויפט  מען  יו"ט, און  אויף  גאסט  א 
גאנצע  א  פון  זכות  די עסקנים, די  ביי  זכותים 
אויך  איז 500 דאלער, אזוי  יו"ט  אויף  משפחה 
סעודה  איין  פון  זכות  די  איינקויפן  מען  קען 
פאר א משפחה אין די ווערד פון $250, אדער 
ווערד  אין  נעכט  סדר  ביידע  פאר  אורח  איין 
פון $120, והפוחת לא יפחות פון איין גאס פאר 
ווערטער פון די  זיין די  לכה"פ $72, מקיים צו 

הייליגער זוהר הק'.

מיט  באצאלונגען  נעמט  העיר  צדקת 
קעש, טשעק'ס אדער מיט קרעדיט קארט, זעט 
ווי  יו"ט  אויף  גאסט  א  איינצוהאנדלען  זיך 
די  אויף  שעה   24 רופן  קענט  פריער, איר 
אטמאטישע קרעדיט קארד טעלעפון סיסטעם 

845.777.9991 און געבן אייער חשובע נדבה.

 עמוד השבוע • פ׳ צו 

אשר באש קודש היוקדת בלבו לחזק ולרומם ״עמוד התורה״ בקרב קהלתינו הקדושה
ירה להאד ו רה  תו ל  י ד להג ם  י ר י הכב ת  לו ו פע ת  צאו הו לכלכל  ע  ו השב ן  ו פטר ת  ו להי זכה 

קביעת עיתים • שיעורי תורה • סידור חברותות • חבורות התאחדות אברכים 
מפעלים הכבירים להעמיד בתים נאמנים על דרך ישראל סבא

לרגל נישואי בתו למזל טוב
עב״ג החתן המופלג בתו״י כמר יוסף שאול ני״ו, בן הרה״ג רבי יואל פאשקעס שליט״א מו״ץ בקהלתינו וומסב״ג

זונטאג פר׳ צו הבעל״ט  ⋅  באולם פאראדייס
זכות החזקת התורה יגן עליו, תורה מגינה ומצלי בכל עידן ועידן, וזאת התורה לא ימוש מפיו ומפי זרעו ומפי זרע זרעו מעתה ועד עולם,

 מתוך שמחה ונחת דקדושה, בל הברכות האמורות בתורה עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן

הנהלת מפעל עמוד התורה דקהל יטב לב סאטמאר

על הטוב יזכר ידידינו היקר הנודע לשם ולתהילה, בקרב עם סגולה, תומך ומוקיר רבנן, עושי צדקה וחסד, ומגדולי תמכין דאורייתא בכל נימי נפשו, ה״ה

מו״ה משה מאיר טייטלבוים הי״ו

בס״ד
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גרויסע משפחה:
$1,000

מיטעלע משפחה:
$720

קלענערע משפחה:
$500

הפוחת אל יפחות:
$180

לייזט אויס לכה"פ
איין טשעק פאר

דאן טוט עס
אר למעשה

שע"י קהל בני יואל ד'סאטמ

מטרתו: ליתן עזר וסעד

כי יו''ט, למשפחות
לצר

ברוכות בילדים

 החג תשפ״ג
הוצאות

ומינו הי״ו
בי אנשי של

מחשו

   ׳כָּל דִכְפִין
   יֵיתֵי וְיֵיכוֹל׳

גייט איר זאגן:

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 ביהמ''ד קהל חרדים

 הרה''ג ר' אשר זעליג פריינד שליט''א
דומ''ץ  ביהמ''ד בית שלמה מיכל דק''ק בני יואל

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
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שע"י קהל בני יואל ד'סאטמאר

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

ברוכות בילדים

אפדעיט
משפחות נצרכות מאנשי שלומינופאסט-טרעקלעך אויפן וועג צו טשעקלעך זענען שוין אין די די ערשטע פעקל קמחא דפסחא 

מיטוואך ויקרא אווענט:

קמחא דפסחא 

134 טשעקס
איז שוין אויפן וועג

163 טשעקס
ווארטן אויף דעקונג

גרויסע משפחה:
$1,000

לייזט אויס לכה"פ איין טשעק פאר
מיטעלע משפחה:

$720

אלפים!!!העכער אכציגדי קאמפיין קאסע האלט שוין
שוין אריינגעקומען אין די קאסע$81,464.38

קלענערע משפחה:
$500

הפוחת אל יפחות:
$180
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פארברייטערטער 
קאמפיין ציהל

$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000$200,000
די קאסע גייט בעז"ה פארטיילן די פאנטאסטישע סומע פון:

 פארמערטעראינפלאציע און אין שאטן פון 
צאל נצרכים

<  מיר מוזן 
<  מיר קענען
עס בעז"ה דערגרייכן<   מיר גייען

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 ביהמ''ד קהל חרדים

 הרה''ג ר' אשר זעליג פריינד שליט''א
דומ''ץ  ביהמ''ד בית שלמה מיכל דק''ק בני יואל

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
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שנת תשע"ו לפ"ק ציטאטן פון אמאל

פרייטאג,  עש"ק פ' האזינו, י"ב תשרי תשע"ו52

מָאנרָאו. — די ָאפיציעלע בַארעכטיגונג פונעם מָאנרָאו טַאון 
יואל  קרית  פון  אויסברייטערונג  164–עיקער  די  פַאר  בָאורד 
ווָאס זי הָאט בַאשטעטיגט מיט 2 ווָאכן צוריק איז, ַאז עס וועט 
געבן עפָאורדעבל הַאוזינג און אינפרַאסטרוקטור, פַארברייטערן 
און  טעריטָאריע  די  צו  סערוויסעס  מוניציּפַאלע  יואל'ס  קרית 
סַאטמַארער  די  פַאר  געמיינדע'  'געמיינזַאמע  ַא  ּפרעזערווירן 

חסידים.
22–זייטיגע  ַא  אין  געווָארן  ַארויסגעברענגט  זענען  סיבות  די 
רעזָאלוציע ווָאס די בָאורד הָאט דורכגעפירט אין ַא 4 קעגן 1 
ָאּפשטימונג און איז זָאפָארט ַאריינגעגעבן געווָארן צו די קַאונטי 
קלוירק ען רעביט אום 8:54 ביינַאכט, צו קענען נָאכקומען דעם 
12:00 ַאזייגער ביינַאכט טערמין. די רעזָאלוציע הָאט גלייכצייטיג 
בַאשטעטיגט די ַאנעקסירונג ּפעטיציע פון 164–עיקערס צו קרית 
ענליכע  ַאן  צוריקגעוויזן  און  טַאון–ָאוו–מָאנרָאו,  פונעם  יואל 

ּפעטיציע פַאר די גרעסערע 507–עיקערס ַאנעקסירונג.
דער דָאקומענט, ווָאס איז צוגעגרייט געווָארן דורכ'ן גוישען 
לָאיער מייקל דָאנעלי אין בעפָארבערייטונג צו די מיטינג, הָאט 
בַאטרַאכט די רעלַאטיווע בענעפיטן און שָאדן פון די 164–עיקער 
פָארשלַאג, רעַאגירט צו די טענות ווָאס זענען געמאכט געווָארן 
ַאן  ווידערהָאלט  און  פָארשלַאגן,  ַאנעקסעישאן  ביידע  קעגן 
איינצעלנעם זַאץ אין עטליכע ערטער אויסצושליסן די גרעסערע 
ַאנעקסעישאן דער זַאץ — ווָאס וועט זיכער אויסגעקליבן ווערן 
אין די געריכטליכע קלַאגע ווָאס ווערט ערווַארטעט — לייענט 
זיך: "די גרעניץ פון די 163.8–עיקער ַאנעקסעישאן טעריטָאריע 
איז די ּפאסיגע ָארט, צו ענדיגן די הויך-געדיכטקייט, פיסגייער-
פריינטליכע דעוועלָאּפמענט און ערלויזן ַאן ַאריבערגַאנג צו די 
איז  ווָאס  דעוועלָאּפמענט  נידריג-געדיכטקייט  דָארפישע,  מער 
לַאנג שוין געווען די דערקענונגס–צייכן פון די שטאט מָאנרָאו".

די רעזָאלוציע ווַארפט ָאּפ די טענה ַאז די לַאנד–אייגענטימער 
זוכן אויסצוקרויזן מָאנרָאו'ס זָאונינג דורך ַאריינברענגען זייערע 
בַאגרעניצונגען  קיין  נישט  האט  ווָאס  יואל,  קרית  אין  בָאדענס 

אויף הַאוזינג געדיכטקייט.
די רעזָאלוציע לויטעט, ַאז "דער טַאון–בָאורד הָאט אויסגעפינען 
ַאז דער הויּפט ציל פונעם ַאנעקסעישאן איז נישט אויסצוקרויזן 
צושטעלן  דָאס  ערמעגליכן  צו  נָאר  רעגולַאציעס,  זָאונינג 
בָאדענס  ַאנעקסירטע  די  צו  סערוויסעס  און  אינפרַאסרוקטור 

)ווָאס איז( פולשטענדיג ערווַארטעט פָארצוזעצן איר וואוקס".
די בָאורד הָאט אויך איינגעזען די בענעפיט פון אויספילן די 
לעכער אין קרית יואל'ס גרעניצן: "ַאנעקסעישאן פון די בָאדענס 
אין דעם ווילעדזש וועט ַארָאּפנעמען די עקזיסטירענדע אינזלען 
צוזַאמענבינדן  ּפָאליטיש  און  ווילעדזש  אינעם  'פינגערס'  ָאדער 
ווָאס איז שוין ַא געמיינזַאמע קולטורעלע געמיינדע —פַאקטָארן 
ַאלגעמיינע  די  אין  טובה  ַא  פַאר  זעט  טַאון–בָאורד  דער  ווָאס 

אינטערעסן".
די רעזָאלוציע ווערט ערווַארטעט צו ווערן ַאן "עקזהיביט" אין 

די בעפָארשטייענדע ַאנעקסעישאן געריכט שטרייטן.
*

פָאריגע ווָאך דינסטָאג הָאבן 8 טַאונס און ווילעדזשעס ָאפיציעל 
גיין אינאיינעם אין געריכט קעגן די 164–עיקער  בַאשלאסן צו 

אנעקסירונג בַאשטעטיגונג פונעם טַאון–ָאוו–מָאנרָאו בָאורד.
די  און  קָארנוואל,  בלומינג–גרָאוו,  וואודבורי,  פון  טַאונס  די 
בלומינג–גרָאוו,  סאוט  וואודבורי,  מָאנרָאו,  פון  ווילעדזשעס 
די  אויפגענומען  הָאבן  קָארנוואל-ָאן-הָאדסאן,  און  הערימען; 
זיי  זָאל  וועלכע  מאנהעטן  פון  לָאיער–פירמע  קעיוו  ברייען 
פארטרעטן אין די ָאנקלאגע. גלייכצייטיג הָאט יעדער בַאזונדער 
בַאשטעטיגונג די ביישטייערונג פון 25 טויזענט דָאלער צו קענען 

דעקן די געריכטליכע קָאסטן. 
איז  ווילעדזשעס  און  טַאונס  די  פון  באשלוס  ָאנקלַאגע  די 
פארעפענטליכט געווארן אין ַא פַאראייניגטע דערקלערונג אין וואס 
זיי האבן זיך ַארויסגעשטעלט קעגן די 2 אנעקסירונג ּפעטיציעס, 
ענוויירָאנמענטאלע  ָאנגעפירטע  יואל  קרית  די  קעגן  אויך  ווי 

שטודיע.
זיי הָאבן געמַאכט זייער מעלדונג בעת קַאונטי לעגיסלַאטורן 
"אי–עמ–עס"  די  אין  צימער  ַא  אין  פַארזַאמלט  געווען  זענען 
אונטערנעמען  זָאלן  זיי  צי  דיסקוטירט  הָאבן  זיי  ווען  געביידע, 
דיסקוסיע  לענגערע  ַא  נָאך  ָאבער  קלַאגע.  געריכט  אייגענע  ַאן 
אין ַא געשלָאסענעם צימער, הָאבן די לעגיסלַאטורן דורכגעפירט 
ַא הירינג אינעם לעגיסלַאטור זַאל צו הערן קָאמענטַארן פונעם 

ּפָאבליק.
ווָאס הָאבן אויפגעטרעטן ביי דער מיטינג, הָאבן  רוב פון די 
לעגַאל  די  בַאשטעטיגן  צו  לעגיסלַאטורן  די  אויפגעפאדערט 
פָאנדן. ַא וואודבורי איינוואוינער הָאט געזאגט ַאז דאס איז נישט 

ַא לָאקַאלע אישו, נָאר קַאונטי-ווייט.
ַאז  געפָאדערט  הָאט  וועיל  סטיוו  מעיָאר  הערימען  דער 

זיך  צוריקציען  זָאל  טשעּפמען  לענגדאן  לָאיער  קַאונטי  דער 
דעם  איבער  דיסקוסיעס  לעגַאל  סיי–וועלכע  פון  ָאפיס  זיין  און 
ַאנעקסיעישאן צוליב פון זיין פריערדיגע פַארטרעטן דעם מָאנרָאו 
טַאון בָארד און געהַאט צוזַאמענשטויסן מיט די ּפָאול–ווַאטשערס 
פון "יונייטעד מָאנרָאו" ביי די קרית יואל שטים–בודקעס אין 13'.
די  בשעת  שעה  ַא  איבער  פַאר  געווארט  הָאט  ּפָאבליק  דער 
די  מיט  סעסיע  עקזעקיוטיוו  ַאן  אין  ַאריין  איז  לעגיסלַאטור 
לָאיערס. קַאונטי לעגיסלַאטָאר מייק ַאנַאגנָאסטַאקיס הָאט פריער 
לעגַאלע  די  ָאּפהַאלטן  זָאלן  לעגיסלַאטורן  די  ַאז  פַארלַאנגט 
דיסקוסיע אין ּפָאבליק, זאגענדיג "מיר טָארן נישט הַאלטן זַאכן 
אין געהיים ביי דעם קריטישן מָאמענט אין די ָארענדזש קַאונטי 
זיין  ָאּפגעווָארפן  האבן  לעגיסלַאטורן  די  ָאבער  געשיכטע". 

פָארשלַאג אין ַא 13 קעגן 5 ָאּפשטימונג.
דער  ווען  דערויף,  געשטימט  נישט  זיי  הָאבן  ענדגילטיג 
לעגיסלאטור טשערמַאן הָאט געמָאלדן די בַאשלוס ָאּפצושיבן די 
דינסטאג איז  וויבַאלד  נָאכמיטָאג,  דָאנערשטָאג  ָאּפשטימונג אויף 
ראש השנה און אידן הָאבן נישט געקענט טיילנעמען אין די הירינג. 
דינסטָאג  אבער  האט  ניוהַאוז  סטיוו  עקזעקוטיוו  קַאונטי 
בַאטָאנט, אז ווי עס שיינט וועט די רעזָאלוציע דורכגיין ביי די 
ַאן  דורכפירן  געזָאלט  וואו מען הָאט  דָאנערשטָאג,  מיטינג אום 
ָאּפשטימונג איבער באשטימען ַא פערטל מיליאן דאלער פַאר ַא 
לָאיער–פירמע וועלכע זָאל איר פַארטרעטן אין געריכט קעגן דעם 
ַאנעקסירונג בַאשטעטיגונג און אויך קעגן די ענוויירָאנמענטאלע 
שטודיע. ער הָאט ערווארט, אז די קַאונטי זאל זיך ָאנשליסן מיט 
די מוניציּפַאליטעטן קלַאגע זָאגענדיג ַאז ער איז זייער באקוועם 

מיט די לָאיער–פירמע ווָאס זיי האבן אויסגעקליבן.
אויפ'ן  רעכענען  מוז  מען  אז  צוגעגעבן,  ניוהַאוז  האט  אויך 
זיך  וועלן  זיי  אויך  אז  דיסטריקט,  סקול  מָאנראו–וואורבורי 
סקול– מָאנרָאו-וואודבורי  ָאבער  ָאנקלַאגע.  די  צו  ָאנשליסן 
די  אין  טיילצונעמען  אויסגעשלאסן  הָאבן  בַאַאמטע  דיסטריקט 
ַאז  געזָאגט,  האט  רָאדריגעז  סוּפעראינטענדענט  דער  קלַאגע. 
וועגן לַאנד,  ווילעדזשעס זענען בעיקר בַאזָארגט  די טַאונס און 
ווַאסער און סוער בַאנוץ. דָאס זענען סיבות ווָאס זענען אינדרויסן 
בילדונג–קרייז  אויסשליסליכע  סקול–דיסטריקט'ס  די  פון 
די  רעזערווירט  דָאך  ַאז  צוגעגעבן,  הָאט  רָאדריגעז  אינטערעסן. 
בָאורד איר רעכט זיך צו קענען שּפעטער ָאנשליסן אין די קלַאגע.
רָאדריגעז האט אויך געזָאגט, ַאז דער סקול בָאורד ּפלַאנט צו 
דינגען רַאטגעבער צו שטודירן די ּפָאטענציעלע פינַאנציעלע און 
מָאנרָאו- די  צווישן  גרעניץ  דעם  רוקן  פון  ווירקונגען  אנדערע 
די  אויב  גרייט  זיין  צו  סקול–דיסטריקטן,  ק"י  און  וואודבורי 

קָאורטס וועלן ענדגילטיג בַאשטעטיגן די ַאנעקסיעישאן.
זיין  וועלן  עס  וואס  אויף  ָאנדייטונג  ַאן  געגעבן  האט  ער 
געבויעט די קַאונטי ַארגומענטן אין געריכט, ָאנווייזענדיג אז דער 

דער  אז  צוברענגען  וועט  וואוקס  באפעלקערונג  ָאנגייענדיגער 
סוער סיסטעם זָאל דערגרייכן צו איר מאקסימום מעגליכקייטן.

קרית  קעגן  ארויסגעשטעלט  שַארף  זייער  זיך  האט  ניוהַאוז 
יואל, זייענדיג דער ערשטער פון די ּפָאליטישע בַאַאמטע דָאס צו 
קריטיקירן, בלויז א האלבע שעה נאך די ַאנעקסירונג ָאּפשטימונג.

*
דָאנערשטאג הָאט די קַאונטי לעגיסלַאטור געשטימט מיט ַאן 
איבערוויגענדע מערהייט פון 19 קעגן 1 זיך צו צושטעלן צו די 

לעגַאלע קלַאגע פון די 8 מוניציּפַאליטעטן.
 200 בייצושטייערן  געשטימט  הָאבן  לעגיסלַאטורן  ַאלע 
טויזענט דָאלער צו די לעגַאלע אויסגַאבן, אויסער לעגיסלַאטור 
געשטימט  הָאט  יואל,  קרית  פַארטרעט  וועלכער  עימָא,  מייקל 
נישט  איז  גוישען  פון  ווָאנג  לעגיסלַאטור שענען  און  דערקעגן, 
געווען ָאנוועזנד ביי דער ָאּפשטימונג צוליב פַאמיליע געזונטהייט 

אורזַאכן.
די  הָאט  מיטינג,  שעה  2–און–ַא–הַאלב  היציגע  ַא  אין 
ַא  אונטערנעמען  ַאליין  זָאל  זי  צי  דעבַאטירט  לעגיסלַאטור 
לעגַאלע קלַאגע ָאדער זיך ָאנשליסן אין די קָאַאליציע פון די 8 

מוניציּפַאליטעטן.
צו  קַאונטי  די  אויטָאריזירט  רעזָאלוציע  בַאשטעטיגטע  די 
"מעטשן פָאנדס" פון יעדע מוניציּפַאליטעט'ס ביישטייערונג פון 
25 טויזענט דָאלער פַאר ַא מַאקסימום פון 200 טויזענט דָאלער. 
די  צו  ַאמענדמענט  ַאן  דיסקוטירט  אויך  הָאבן  לעגיסלַאטור  די 
ווָאס איז פָארגעשלָאגן געווָארן דורך לעגיסלַאטור  רעזָאלוציע, 
 25 בלויז  צו  טייל  קַאונטי'ס  די  בַאגרעניצן  צו  ּפעדוטש  מייקל 
פון  געווָארן  בַאזיגט  איז  פָארשלַאג  די  ָאבער  דָאלער,  טויזענט 

14  קעגן 6.
קַאונטי  הָאט  לעגיסלַאטורן,  די  צו  בַאמערקונגען  זיינע  אין 
אויספיר עקזעקוטיוו ניוהַאוז געזָאגט, ַאז ער הָאט געהערט פון 
פינף אנדערע מוניציּפַאליטעטן וועלכע ווילן זיך צו בַאקעמפן די 
ַאנעקסעישאן: די טַאונס פון דיערּפַארק, ווייוויַאנדע, טשעסטער, 

קרָאופָארד און טוקסידָאו.
מערערע מענטשן הָאבן גערעדט פַאר די לעגיסלַאטור איידער 
זיי, ַאריינגערעכנט דער סיוויל–רייטס  די ָאּפשטימונג. טייל פון 
לָאיער מייקל סָאסמַאן, הָאט געבויעט זייערע טענות איבער די 
קָאנסטיטוציָאנעלע סעּפערַאציע פון רעליגיע און שטַאט. ָאבער 
דען בוירק, ַא מָאנרָאו טַאון קָאונסילמַאן וועלכער הָאט געשטימט 
לטובת   די ַאנעקסיעישאן, איז העפטיג פַארשריגן געווָארן דורכ'ן 
ּפָאבליק ווען ער הָאט גע'טענה'ט ַאז "דָאס איז נישט די ענדע פון 

לעבן אין ָארענדזש קַאונטי ווי מיר ווייסן עס".
איז  ער  וויַאזוי  גערעדט  הָאט  איינוואוינער,  טשעסטער  ַא 
אויפגעווַאקסן אין מָאנסי, נעבן די חסיד'ישע בַאפעלקערונג וואס 

מָאנרָאו טַאון בָאורד בַארעכטיגט ָאּפשטימונג לטובת די 
קרית יואל ַאנעקסעישאן ַאלס ַא 'געמיינזַאמע געמיינדע'
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פובליק הירינג איבער אנעקסעישאן אפגעהאלטן אין פאראדייס 

פרייטאג,  עש"ק פ' וילך, ה' תשרי תשע"ו10

בימי  שטייענדיג   — יואל.  קרית 
הרחמים והרצון ווען אידן גרייטן זיך 
זוכן  און  טובים  ומעשים  מצות  מיט 
הבא  טָאג  הייליגן  צום  יושר  מליצי 
זענען די עסקנים  לקראתינו לשלום, 
יואל"  "בני  ויראה  תורה  ישיבה  פון 
טעטיג  ד'סאטמאר  פיגא  אלטא  ובית 
רחמים  ׳׳שעת  גרַאדיעזן  דעם  אין 
ַא  ַאריינשיינען  קענען  צו  קַאמּפיין" 
שמחת יו"ט אין שטוב פון די קוב צו 
ָאנהַאלטן  און  ָאנגעשטעלטע,   300

דָאס צָאלן צייטליך די געהַאלטער.
ובפרט  יואל  קרית  תושבי 
התלמידים  הורי  פילצָאליגע  די 
מיט  הַאלטן  וועלכע  והתלמידות 
און  פָארשריט  ּפָאזיטיווע  די  כסדר 
פָאר  גייט  ווָאס  ַאנטוויקלונגען 
פון די מוסדות  כסדר אין די רַאמען 
פינַאנציעלע  די  אין  סיי  הקדושים 
און  ַאנטוויקלונגען  גשמיות'דיגע  און 
רוחניות'דיגע  די  אין  הויּפטזעכליך 
ממש  זענען  וואוקס  און  בליאונג 
נתפעל פון די אומגעהויערע געטרייע 
ַאריינגעלייגט  ווערט  ווָאס  ַארבעט 
די  פון  שטַאב  געטרייע  די  דורך 
און  ומחנכות,  מחנכים  חשוב'ע 
דאס  ַאז  זעלבסטפַארשטענדליך 
גיט  געהאלט  גאנצע  די  אויסצאלן 
צו  ווייטער  אויף  כח  געוואלדיגע  א 
קענען נאך מער אנגיין מיט די עבודת 

הקודש

אין די טעג פַארעפנטליכט געווָארן 
וועלכע  אין די בתי מדרשים מודעות 
"שעת  דעם  פָאר  זיך  מיט  שטעלן 
דעם  רופט  וועלכע  קַאמּפיין  רחמים" 
 610 מיט  בַאשטייערן  צו  זיך  ציבור 
דָאלער צום יו"ט קַאמּפיין, צו קענען 
ווייטער אויסצָאלן ַאלע ָאנגעשטעלטע 
ביז יו"ט, נעמענדיג אין בַאטרַאכט דעם 
די  אויף  ליגט  עס  ווָאס  עול  גרויסן 
הנהלת המוסדות צייטליך אויסצוצָאלן 
די געהַאלטער, און ערמעגליכן די כלי 

מיט  יו"ט  אינעם  ַאריינצוגיין  קודש 
ווייטער  ַאזוי  און  געמיטער  פרייליכע 
ממשיך זיין אין זייער הייליגע ַארבעט 
הדעת  הרחבת  מיט  החינוך  במלאכת 

דקדושה.
זענען  ַארבעטס–טעג  די  וויבאלד 
די  און  באגרעניצט,  זייער  היי–יָאר 
"שעת  דער  ַאז  ַארויס  קוקט  הנהלה 
רחמים" קַאמּפיין זָאל געקרוינט ווערן 
ַאּפעלירן  הצלחה,  שטַארקע  ַא  מיט 
תומכי  אנ"ש  ציבור  ברייטן  צום  זיי 

עלטערן,  פילע  די  ובפרט  המוסדות 
ווַארטן אויף דער לעצטער  נישט צו 
מיט'ן  ָאנשליסן  זיך  נָאר  מינוט, 
בַאשטימטן סכום, און דערמיט מחזק 
במלאכת  עוסקים  געטרייע  די  זיין 
גַאנץ  ַא  הָארעווען  וועלכע  הקודש 
דעם  דעקן  צו  שווער  ביטער  יָאר 
בודזשעט, זָאלן קענען ערפילן זייער 
דקדושה.  הדעת  הרחבת  מיט  פליכט 
פַאר  אויך  מען  ערמעגליכט  דערמיט 
מיט  ָאנצוגיין  ווייטער  הנהלה  די 

גבולי  להרחיב  ַארבעט  הייליגע  די 
הקדושה אין די רַאמען פון די הייליגע 
מוסדות  ווַאקסענדע  און  בליענדע 
"בני יואל" בעיר עוז לנו קרית יואל.

עשרת  פון  טעג  יעצטיגע  די  אין 
ארויס  מ׳קוקט  ווען  תשובה,  ימי 
צו  געהאלפן  הימל  פון  חסדים  אויף 
איז  יאר,  לעכטיג  זיס  א  מיט  ווערן 
ערוועקן  צו  זמן  ּפַאסיגסטער  דער 
מיט'ן  והחסד  הצדקה  כוחות  די 
העלפן די תינוקות של בית רבן, און 
די  פון  החינוך  קיום  דעם  באשיצן 
דעם  אין  וואס  קינדערלעך  קליינע 
זמן האחרון בעיקבתא דמשיחא וואס 
אין לנו מנהל ולא מחזיק בידינו, פסו 
ערובה  די  איז  לקחו,  ובכן  אמונים 
די  פון  כח  דער  אונז  פאר  היחידה 
קיימים  אנו  ובזכותם  בכוחם  תשב׳׳ר, 

בגלות המר הזה!
עס איז זיכער ַאז די זכותים וואס 
זענען  דערמיט  איין  זיך  שאפט  מען 
גאר גרויס, ווען מען וועט ארויפלייגן 
שעות  מיליאנען  די  ווָאגשָאל  אויפ'ן 
די  דורך  געלערנט  ווערן  וואס  תורה 
הונדערטער תשב׳׳ר הבל פיהם שלא 
אויף  זיין  צו  מגין  חטא,  טעם  טעמו 
אנטייל  נעמען  וואס  אידן  אלע  די 
זיי זָאלן געהאלפן ווערן מיט  דערין, 
חתימה  גמר  א  טוב,  יום  לעכטיגן  א 
טובה ושנת גאולה וישועה בבל מילי 

דמיטב.

שטאַרקע וואַרעמקייט ביים ציבור אנ"ש צום גרויסאַרטיגן
"שעת רחמים" קאַמּפיין פון מוסדות "בני יואל" ד'סאטמאר 

צו קענען אויסצָאלן די געהַאלט פַאר די קרוב צו 300 ָאנגעשטעלטע ביז סוכות הבעל"ט

אין  הָאט  התעוררות  גרויס  ַא   — יָארק.  ניו 
תלמידי  ַארומגענומען  תקופה  לעצטער  דער 
ווערטער  ווַארעמע  די  נָאך  סַאטמַאר,  וחסידי 
ווָאס מ'הָאט געהַאט די זכי' צו הערן פון כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, איבער דעם גרויסן ענין 
זיין און שטיין לימין די בעלי  נשגב פון מחזק 
מסירות נפש, די מנהלי וראשי מוסדות באה"ק 
על טהרת הקודש, וועלכע קומען ַארויס ַאהער 
קיין ַאמעריקע און קוקן ַארויס אויף ַא ווַארעמע 
לדעה,  אחים  דורך  אויפנַאמע  און  בַאגלייטונג 
זייער  בַאגרייפן  וועלכע  חסידים,  סַאטמַארער 
מסירות נפש און העלדנמוט למען עתיד החינוך 

הטהור בעיר ה' שמה.
ביי דער צענטרַאלער סעודת הילולא קדישא 
במקהלות אלפי ישראל כ"ו אב, הָאט דער רבי 
דעם  איבער  ַארומגערעדט  שטַארק  שליט"א 
בני  אונז,  אויף  ליגט  ווָאס  פליכט  געווַאלדיגן 
חוץ לארץ, מחזק צו זיין און מוטיגן די גבורי כח 
עושי דברו, די מנהלי החינוך הטהור, ווָאס זענען 
קיילעכיג  גַאנצע  דָאס  דורכאויס  מפקיר  זיך 
יָאר נישט צו געניסן ממקור מושחת און זענען 

ָאנגעוויזן אויף אונזער שטיצע און חיזוק.
בתוך דבריו הָאט דער רבי שליט"א געזָאגט:

"באמת איז עס ַא געווַאלדיגער מסירות נפש, 
מ'דַארף וויסן ַאז ס'קומט נישט ָאן לייכט. ס'איז 
מורא'דיג שווער פַאר די ַאלע ווָאס זענען עומדים 
בראש פון די מוסדות ַארומצופָארן בכל תפוצות 
די  ָאנהַאלטן  קענען  צו  געלט  שַאפן  ישראל 
ַאנדערע  ווי  מען  זעט  השני  מצד  ווען  מוסדות, 
מוסדות ווָאס קענען נישט עומד זיין בנסיון, און 
זענען יָא נהנה משלחן איזבל, הָאבן אוצרות מיט 

געלט. די נסיונות פון "שלא יבוש מפני המלעיגים" 
די ערליכע מנהלי  פון  ָאּפ  מ'לַאכט  איז שווער, 
המוסדות. איבערהויּפט ווען מ'זעט ווי די ַאנדערע 
הָאבן בתים מלאים כל טוב און די ערליכע מוסדות 
דַארפן ַארומפָארן, גיין אין גלות און שַאפן געלט. 
ָאבער ַאלעס בזכותו ובכוחו של אותו  דָאס איז 
זקן, ווָאס ער הָאט אויסגעלערנט ַאז מ'טָאר נישט 
קיין  הָאבן  נישט  און  רשעים  די  פון  זיין  נהנה 

שייכות מיט זייערע געלטער.
מ'ווָאלט געדַארפט אויפשטעלן דָא ַא מקום, 
עס קומען ַארויס די מנהלי המוסד די שלוחים 
פון די מוסדות, עס קומט אויס זיי זָאלן זיך ַא 
סַאך מָאל ַארומדרייען און נישט וויסן וואו צו 

גיין און ווער ס'קען זיי העלפן.
מקום  ַא  ַאוועקשטעלן  געדַארפט  מ'ווָאלט 
מוסדות  ערליכע  פון  המוסדות  מנהלי  די  וואו 
זָאלן וויסן, ַאז דָא איז ַא מקום וואו איינער איז 
גרייט זיי מיטצוהעלפן און ס'איז דָא ווער ס'איז 

גרייט מיט זיי צו גיין.
ס'איז ַא געווַאלדיגער חיזוק ַאז מ'זָאל קענען 
צושטעלן ַאזַא מקום ווָאס זָאל העלפן די ַאלע 
מוסדות זיי זָאלן הָאבן — זיי דַארפן הָאבן חיזוק 
און  ַארום  זיך  מ'דרייט  ַאז  נישט  ובממון,  בגוף 
וויכטיג  ס'איז  אויס.  נישט  אים  הערט  קיינער 
ס'שּפירט  ווער  דָא  איז  עס  ַאז  פילן,  זָאלן  זיי 
מיט זיי מיט, ווער ס'וויל זיי העלפן, דָאס ַאליין, 
ַא  איז  מ'גיט,  ווָאס  טַאקע  הילף  די  ווָאס  חוץ 

געווַאלדיגע זַאך!"
כרבי'ן  פון  ווערטער  דורכדרינגליכע  די  אט 
און  ברייטע  ַא  צו  געפירט  ב"ה  הָאבן  שליט"א 
ַאלגעמיינע אויפוואכונג ביים ציבור און עסקנים 

חשובים איבער ַא טעמע ווָאס איז פאר ַאלעמען 
גענוג  נישט  איז  דערווייל  ביז  ָאבער  בַאקַאנט, 
וויכטיגע  די  ריכטונג,  דער  אין  געווָארן  געטון 
די  בַאגלייטן  און  ָאּפווַארטן  פון  אויפגַאבע 
שלוחי דרחמנא ווען זיי וויילן צוגַאסט אין דער 

גרויסער ַאמעריקע.
פון  ועסקנים  מנהלים  די  ַאז  ווייסן  ַאלע 
מוסדות על טהרת הקודש וועלכע קומען ַארויס 
קיין ניו יָארק, קומען געווענליך ַאהער ָאן קיין 
קרוב וגואל און דַארפן זיך ַאליין ַאלעס מסדר 
זיין פון דער מינוט ווָאס זיי טרעטן ַארָאּפ פונעם 
פליגער, ביז'ן טרעפן אכסניות און לייזן ַא ּפָאר 

דָאלַאר פַאר די מוסדות הק'.
ָאן  קומען  אידן  די  ווען  שטייגער,  דער  ווי 
צו ַא פרעמד ּפלַאץ, וואו זיי קענען נישט קיין 
מענטשן און דַארפן ָאנהייבן געוואויר צו ווערן 
און  וויַאזוי  ידיעות,  פונדַאמענטַאלע  סַאמע  די 
וואו  ַאדרעסן  ָאדער  ַאּפיעל  ַאן  מַאכן  צו  וואו 
וועלכע  געסט  די  א.ַא.וו.  געלט  נָאך  גיין  צו 
זענען על אדמת נכר זענען איבערהויּפט נישט 
בַאקַאנט וועמען און וואו נָאכצולויפן, רופן אין 
ָאפט  ַאז  ָאּפגעזען  דרייווערס.  גבאים,  שולן, 
אין  ווַאלגערן  דרחמנא  שלוחי  די  זיך  דַארפן 
אויפהַאלטן  זיך  ָאדער  ערטער,  נָאכגעלָאזטע 
זענען אומבַאקוועם. עס  זיי  וואו  אויף ערטער 
איז זיכער ַא געווַאלדיגע נחיצות מ'זָאל זיי שאפן 

און ַארייננעמען אין בכבוד'יגע אכסניות. 
ווערן  עס  ַאז  עצם,  תדשן  טובה  בשורה 
פון  הצעות  גראנדיעזע  בַאטרַאכט  פַאקטיש 
מייסד זיין ַא בַאזונדערן מפעל אינם עיר ואב"י 
ָאּפגעבן מיט דער  זיך  זָאל  ווָאס  וויליאמסבורג 

ַא  ַאנטהַאלטן  וועט  עס  און  הקודש,  עבודת 
וועלכע  יקרים  אברכים  פון  בַאזע  גרעסערע 
הַארץ  ווארעם  ַא  מיט  העלפן  צו  גרייט  זענען 
עסקנים  טייערע  די  מוסדות.  הייליגע  די  פַאר 
וועלן זיין גרייט צו אויפנעמען בכבוד הראוי די 
מנהלים, און מען וועט איינטיילן צווישן זיך די 
ַארַאנזשירן ַאלע  וויכטיגע פונקציעס, און  ַאלע 

געברויכן פאר די מוסדות חינוך הטהור. 
דער מפעל וועט זיך ָאּפגעבן מיט ַאלערליי הילף 
ארה"ק  פון  דרחמנא  שלוחי  די  ווָאס  געברויכן 
קענען נוצן אין זייער הייליגע שליחות, ַאזוי ַארום 
הָאפט מען ָאנצושליסן ַא גרעסערע בַאזע פון אחים 
לדעה, טובי לב ויקרי רוח, ווָאס וועלן אינאיינעם 
פָארמירן ַא הערליכן קיבוץ פון ערליכע אידן למען 

חינוך הטהור, תורת ארץ ישראל בקדושתה.
הרבנים  גדולי  פון  איניציַאטיווע  דער  אויף 
פולשטענדיג  זיך  מען  הָאט  שליט"א  הגאוה"צ 
ַאריינגעווָארפן אין דעם, וועלכע שּפַאנט ַאצינד 
פָאראויס און וועט הָאפנטליך צושטַאנד קומען 
הילף  דער  מיט  בלויז  טעג,  נָאענטע  די  אין 
עלי  האמונים  סַאטמַאר  וחסידי  תלמידי  פון 
ַא  און  הטהור  חינוך  צו  געפיל  ַא  מיט  אומן, 
פון  מורשה  רוחניות'דיגער  דער  צו  קודש  רגש 
רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע, גענוי ווי כ"ק מרן רבינו 
שליט"א הָאט ערווענט דָאס נחיצות הענין מיט ַא 
ווַארעמען רוף צו אנשי שלומינו, זיך ָאנצושליסן 
ווערן  זָאל בעז"ה געקרוינט  ובמעש, עס  בעצה 

מיט ערפָאלג למען כבוד שמו יתברך. 
מער דעטַאלן איבער דעם גרויסצוגיגן מפעל 
הכביר און אירע ברייטע פעולות לטובה וועלן 

בעז"ה נָאכפָאלגן אין די קומענדיגע ווָאכן.

ברייטע אויפוואַכונג צווישן תלמידי וחסידי סאַטמאַר צו פאָרמירן באַזע 
אויפצונעמען שלוחי דרחמנא פון די מוסדות התורה על טהרת הקודש

אין ליכט פון דברות קודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביי דער סעודת הילולא קדישא כ"ו אב העעל"ט
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ארבעט ּפראגרעסירט מיט שנעלן טעמפא ביי
נייע ת"ת בנין גאלדבערגער אויף פארעסט

סטרוקטור פונעם בנין פערטיג - העפטיגע ארבעט זעצט פאר מיט אייפער אינעם בנין - 
האפענונג צו ענדיגן בנין צום קומענדיגן יאר צו קענען לינדערן דעם ענגשאפט

פרייטאג,  עש"ק פ'  ויחי, י"ג טבת תשע"ו22

פרסומי ניסא אין טַאון–ָאוו–מָאנרָאו
צו די רעדאקציע פון וואכנשריפט

האב  חנוכה,  פארגאנגעם  טאון  די  דורכפארענדיג 
איך באמערקט א דראסטישן טויש אויף די הייזער אין 
דעם חנוכה סעזאן, נעמליך איך בין געווען געוואוינט 
ווי נאר מען פארט ארויס פון שטעטל און ווי ווייטער 
און  לעקטערס  מיט  זיך  מען  באגעגענט  פארט  מען 
אנדערש  אבער  חגאות  גויאישע  די  פאר  לעמפלעך 
האב  הייזער  זעלבע  די  ביי  ווען  יאר  היי  געווען  איז 
די  פון  געזען ארויסשיינען צאנקעדיגע פלאמען  איך 

מנורות.
נישט  זיך  און  וועג  שטיקל  א  אפגעפארן  בין  איך 
וויפיל הייזער ארום און ארום  געגלייבט מיינע אויגן 
וואס  דעם  חוץ  און  אידן  דורך  באזעצט  שוין  זענען 
ווי  אנדערש   - אינדרויסן  ווארעם  געווען  איז  עס 
אלע אנדערע יארן - האט די חנוכה לעכט צוגעגעבן 
צום ווארימקייט, און האט גאר שטארק ערפילט דעם 
פרסומי ניסא צינדענדיג ביים פענסטער ווי אלע פארן 
נס  די  אפגעשפיגעלט  אמת  אן  מיט  האט  און  דורך, 

חנוכה אויף א גאר שטארקן און בולטנדיגן אופן.
ש.ג.ק.

נזהר זיין אויף כשרות אויך ביי וויטַאמינען

צו די רעדאקציע
שטַארק  איז  יארן  לעצטערע  די  אין  ווי  אזוי 
און  ווייטעמינען,  נוצן  דאס  געווארן  פארשּפרייט 
היינט האט שוין כמעט יעדער מענטש געוויסע סארט 
סדר  טעגליכן  מיט'ן  אנגיין  העלפן  צו  ווייטעמינס 
אויך  מיר  ביי  אויך  וואס  כוחות,  פרישע  צוגעבן  און 
האט זיך געמאכט א שוואכקייט און נאכ'ן אייננעמען 
קרית  אין  דאהי  פירמע  היימישע  א  פון  ווייטעמינען 
יואל האב איך זיך געשּפירט ווי א נייער מענטש, וויל 

איך דא געבן א הערה דערוועגן.
נאך א שטיקל צייט ווען איך האב אמאל באטראכט 
בכלל  האט  דאס  אז  געזען  איך  האב  באטל,  דטס 
הכשרות  וועד  די  אנרופן  נאכ'ן  הכשר.  קיין  נישט 
מורה  פַאר'ן  פָארגעליינט  און  הרבנים  התאחדות  פון 
ער  האט  ווייטעמין,  פונעם  אינגרידיענטס  די  הוראה 
קיין  נישט  עס  איז  הלכה  ע"פ  אז  געענטפערט  מיר 
ּפראבלעם אויב מען "מוז" עס נעמען, אבער לכתחילה 
בין  איך  וויבאלד  דערפון.  צוריקהאלטן  זיך  מען  זאל 
געכאּפט געווארן אין א שאק, האב איך באלד ָאנגערופן 
האבן  דערויף,  הסבר  ַא  געפרעגט  זיי  און  פירמע  די 
זיי געענטפערט אז אויפ'ן כשרות פון די ווייטעמינען 

ברויך זיך יעדער אליין פאראינטערעסירן.
בלויז  אז  ציבור,  דעם  מודיע  איך  בין  דעריבער 
אידישע  א  ביי  ווייטעמינען  אייערע  איינקויפן  מיט'ן 
געשעפט מיינט נאכנישט אז איר האט אויטאמאטיש 
איז  עס  און  אויסגעהאלטן,  און  כשר  נאר  געקויפט 
וויכטיג אלעמאל צו האלטן ַאן אויג אויף א הכשר און 

אין פאל פון א שאלה זאל מען זיך פארבינדן מיט א 
מורה הוראה.

מרת פ.

ונהפוך אום חנוכה

צו די וואכנשריפט
עס איז שוין א אנגענומענע מנהג צו פראווען חנוכה 
א מסיבה אינאיינעם מיט די משפחה, און צו דאנקען 
וואס  הגם  ניסים,  גרויסע  די  פאר  השי"ת  לויבן  און 
און  ושמחה  למשתה  אראפגעשטעלט  מער  איז  פורים 
ישראל  מנהג  א שטיקל  ולהלל, אבער  להודות  חנוכה 
איז עס געווארן וואס מען קען שוין נישט טוישן און 
איבערהויפט אויב ווערט געשמועסט דברי תורה מיט 
בחינות אויף דעם נס איז דאס אוודאי א געהויבענע 

זאך.
אבער ווי א יאר שפעטער זעהט זיך אן מער אז א חלק 
ציבור פארגעסט די עיקר ביים זיך צוזאמקומע און מען 
וואונדערט  עס  און  טפל  מיטן  פארנומען  בעיקר  איז 
אין  צוזאמגעקומען  זיך  איז  מען  וואס  צו  פשוט  זיך 
ווארט  קיןי  הערן  נישט  נאכן  דינסטאג  גרינעם  א 
געווען  איז מיר  א.ד.ג. איבערהויפט  ניסים  די  איבער 
מוזיק  הויכע  געהערט  האב  איך  ווי  אינטערעסאנט 
ארויסשפילן פון א שטוב מיטן באקאנטן ונהפוך הוא 
פורים ניגון, דאס איז טאקע א ריכטיגע ונהפוך הוא אין 
זון פון ווארט, און מעגליך אז פורים זינגעט  פולסטן 

מען דארט מעוז צור? ימים ידברו....
ביטע אהלטן די נאמען אין רעדאקציע.

יישר כח

חזקה אויפ'ן וואנשריפט

צו די וואכנשריפט
איך האב זיך געוואונדערט אז די פארגאנגענע וואך 
אריינגעטרעטן  איז  אויסגאבע  ענקער/אונזער  ווען 
אין דעם פערטן יאר, דורכגייענדיג שוין גאנצע דריי 
ָאבער איך האב  חזקה,  ַא  איז לכל הדיעות  וואס  יאר 
עפעס  כאטש  אדער  ווארט  איין  קיין  געפינען  נישט 
אז  גערישט  זיך  האב  איך  דערוועגן.  דערמאנונג  ַא 
ארטיקל  אינטערעסאנטע  ַאן  עפעס  קומען  גייט  עס 
)הגם אלע ארטיקלען זענען אינטערעסאנט( וואס זאל 
אויס  זעט  ָאּפשניט.  דעם  ָאּפצייכענען  און  באטאנען 
אז איר אליינס האט זיך נישט געכַאּפט נישט אז עס 
זענען שוין פאראיבער גאנצע 3 יאר כולן שוין לטובה 
ַאּפדעיטס  און  נייעס  ברענגט  'וואכנשריפט'  די  וואס 
אז  זאך"  "נארמאלע  א  שוין  אזי  עס  און  ציבור,  צום 
יעדע וואך קומט עס ָאן אויף די ּפָאסט, עס איז שוין 

געווארן ווי א רוטין און א חלק פון די וואך.
אגב, שּפיר איך פאר וויכטיג צו אויסדריקן אונזער 
שטארקע  אריין  לייגט  איר  אז  זעט  מען  ווי  שעצונג 
כוחות אז די צייטונג זאל זיין ראוי אריינצוקומען אין 

אידישע שטיבער, סיי מיט די ארטיקלען און אויך מיט 
די מודעות, וואו מען זעט נישט אזעלכע זאכן וואס אין 

רוח חכמים נוחה הימנו.
כה לחי

 א. ליינער
 

ענטפער פון רעדאקציע:
אויף  חשבון  האלטן  אין  זיין  מעורר  פארן  כח  יישר 
"אונזערע" יארן... גרַאדע האבן מיר דאס נישט פארגעסן, 
ווייל מער דארפן דאך טוישן די נומערן פון די אויסגַאבעס 
א  דאס  אונז  גיט  זייט,  ערשטער  דער  אויף  וואך  יעדע 

דערמאן וואו מיר האלטן שוין... 
ווי מיר האבן שוין ערווענט אינעם ערשטן נומער און 
נישט  מיר  זענען  יָאר,  ערשטן  דעם  ָאּפצייכענען  ביים 
מער ווי ַא שופר, און ּפונקט ווי ַא שופר האט נישט קיין 
אייגענעם כח נָאר איז דער מיטל מיט ַארויסצוגעבן דאס 
קול,  הָאבן מיר די איינציגסטע אויפגַאבע איבערצוגעבן 
דעם ּפָאזיטיווען קול פון די קהילות ומוסדות התורה. לויט 
די גוטע גריסן ווָאס מיר הערן כסדר צוריק פון די הנהלות 
הקהילות והמוסדות און אויך פונעם ציבור, שטעלט זיך 
ַארויס ַאז "דער שופר בלָאזט גוט"... און ברענגט ב"ה די 

ריכטיגע רעזולטַאטן. 
דעריבער וועט טאקע אייער בריוו דינען ָאּפצייכענען 
די 3 יאר, און השי"ת זאל אונז ווייטער ָאּפהיטן שלא יצא 
ידינו און מיר זאלן קענען סערווירן דעם  מכשול מתחת 

ציבור תושבי קרית יואל צו יעדנס צופרידענהייט.

ַא  שטַארקער געדַאנק

צו די רעדאקציע
ווערט  וואס  שיעור  זונטאג  וועכנטליכן  ביים 
פארגעלערנט דורך הר"ר חיים יוסף גאטלעב שליט"א 
אין ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב ד'סאטמאר, האב איך 
געהערט א גאר שטארקער געדאנק וואס איך האלט אז 

עס איז כדאי מפרסם צו זיין.
א מענטש קומט אן אין א עירּפָארט אין באגעגענט 
מען?  טוט  וואס  טיר,  פארמאכטע  א  זיך  פון  פארנט 
טיר  די  פלוצלינג,  און  טיר  ביז'ן  ווייטער  גייט  מען 
עפענט זיך. עס איז דא קיינמאל קיין ָאּפהאלט נישט 
געווען, און אזוי ווייטער ביי יעדע טיר וואו ער גייט 
באגעגענט ער א פארמאכטע טיר און אנקומענדיג צום 

טיר ווערט אלעס געעפענט.
דָאס זעלבע ביי עבודת השם און ביי אלע אנדערע 
עס  אז  דַאכטן  זיך  קען  מאל  אסאך  באשעפטיגונגען, 
זענען דא פארמאכטע טירן און די מעגליכקייטן זענען 
ווערן  פארלוירן  נישט  טאר  מען  אבער  פארשלאסן, 
מען  די  ווען  און  ביז אלע מעגליכקייטן  גיין  די  נאר 
זיך האלטן ביים פארמאכטן טיר וועט זיך אלעס אליין 

עפענען בעז"ה.
ש.פ.

שריפטן
צום
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בנין הת"ת אויף פארעסט פראגרעסירט פאראויס

ערשטע קערנדלעך צו גרינדן היינט באקאנטע 'אחיעזר' בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אין ליכט פון דברות 
קודש לחזק ברכיים כושלות שלא כרעו לבעל פאר די מנהלים פון די הונדערטער ערליכע מוסדות אין ארה"ק 

פרסומי ניסא... ונהפוך אום חנוכה... חזקה אויפן וואכנשריפט... 
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שנת תשע"ו לפ"ק ציטאטן פון אמאל

פרייטאג,  עש"ק פ' וישלח, ט"ו כסלו תשע"ו30

Friday  January 8, '1637

זיך היטן ווי אזוי מען דרייווט אין שכינות
אויף  דרייווערס  די  מאכן  אויפמערקזאם  וויל  איך 
סעווען סּפרינגס — מאונטעין ראוד צווישן רוט–208 אין 
נישט לאנג צוריק האט עס  ביז  וואס  סעווען סּפרינגס 
און  יואל  צו קרית  ַאן אריינגאנג  נאך  ווי  געדינט נאר 
מען פלעגט פָארן שנעל. אבער דאס גאנצע בארג ארָאּפ 
ווי אויך אין די געסלעך אריין ווי קליף קאורט איז שוין 
באוואוינט פון פילע משפחות, און מען נוצט דעם וועג 
דורכצוגיין מיט ַא שָאורט–קָאט צו בלומינג–גראוו וואו 
מער משפחות.  און  מער  ב''ה  אריין  שוין  זיך  ציען  עס 
וויבאלד די ראוד איז זייער געדרייט און לויפט שטארק 
קארנער  ביי  איבערהויפט  בארג,  א  ארויף  און  ארָאּפ 
סעווען– פון  קומט  קאר  א  ווען  ַאז  סעווען–סּפרינגס, 

ספרינגס קען כמעט נישט זען פון זיין לינקע זייט ווייל 
זאל  דעריבער  דריי,  שארפע  א  נאך  ארויס  קומט  ער 
מען זיין זייער פארזיכטיג צו פארן געלַאסן, און זיך גוט 

אומקוקן ווייל אידישע קינדער שּפַאצירן דארט.

שריפטן
צום
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Friday  November 20, '1517

ארבעט ּפראגרעסירט מיט שנעלן טעמפא ביי 
נייע ת"ת בנין גאלדבערגער אויף פארעסט

ריזיגער פארקינג לאט ווערט אהערגעשטעלט פאר די 
מאסיווע באס פלאטע פון מוסדות סאטמאר קרית יואל

סטרוקטור פונעם בנין פערטיג - העפטיגע ארבעט זעצט פאר מיט אייפער אינעם בנין - 
האפענונג צו ענדיגן בנין צום קומענדיגן יאר צו קענען לינדערן דעם ענגשאפט

אספאלט געגאסן געווארן די וואך - ערווארטעט אריינצוגיין אין באנוץ בקרוב

Friday  December 4, '1537

מָאנרָאו. — נָאכ'ן זיין אין דער פרעמד פַאר מער ווי ַא 
יָאר, וועלן די טַאון–ָאוו–מָאנרָאו מוניציּפַאלע ָאפיסעס זיך 
דער  ווָאס  געביידע  טעמּפל  חיים"  "עץ  צום  ַאריבערציען 
טויזענט   108 פַאר  ליעסן  צו  בַאשטימט  הָאט  בָארד  טַאון 

דָאלער ַא יָאר אויף די קומענדיגע 2 יָאר.
לויט די ליעס-ּפוירטשעס ָאּפמַאך ווָאס איז אונטערגעשריבן 
געווָארן דעם פַארגאנגענעם מיטווָאך, וועט דער טַאון דינגען 
10,200 סקווער–פיס אין ּפלַאץ אויף די ערשטע שטָאק פון דעם 
"עץ חיים" טעמּפל, בשעת די קָאנגרעגעישאן וועט ווייטער 
סקול–קלאסן  העברעאישע  און  סערוויסעס  אירע  ָאנהַאלטן 
וועט  טַאון–ָאוו–מָאנרָאו  דער  שטָאק.  אויבערשטן  דעם  אין 
בַאצָאלן 9,000 דָאלער ַא חודש פַאר די קומענדיגע 2 יָאר, און 
הָאלט ָאן די מעגליכקייט ָאּפצֿוקויפן די 20,000 סקווער–פיס 
טוירנּפייק  ָארענדזש  אויף  בָאדן  פינף-עיקער  און  געביידע 
און רעינָאלדס רָאוד פַאר 2.8 מיליָאן דָאלער דורכאויס ָאדער 

ביי די ענדע פונעם ליעס.
דער ָאּפמַאך איז ווַארשיינליך דער לעצטער טויט–קלַאּפ 
פון די געוועזענע טַאון–הָאל, ַא 2,100 סקווער–פיס געביידע 
אויף סטעידזש רָאוד ווָאס טַאון בַאַאמטע הָאבן געלעכצט 
פַארגאנגענעם  דעם  יָאר.   10 ווי  מער  פַאר  פַארלָאזן  צו 
דָאולס  הַארלי  סוּפערווייזער  טַאון  הָאט   '14 סעּפטעמבער 
ַאז ער האט  געזאגט  און  ָאפיסעס  די  פַארמַאכט  ּפלוצלינג 
האט  געביידע  די  ַאז  צייגט  ווָאס  בַאריכט  ַא  בַאקומען 
דָארטיגע  ַאנדערע  די  און  ער  שטַאּפלען.  "מָאלד"  הויכע 
ָאקוּפירט די נידעריגע  זייט דעמָאלט  ָאנגעשטעלטע הָאבן 

שטָאק פון די מָאנרָאו סיניער צענטער.
די פַארגאנגענע ווָאך הָאט דָאולס געזָאגט, ַאז ער ּפלַאנט 
די  ַאריינגערעכנט   — דעּפַארטמענטס  ַאלע  ַאריבערצופירן 
לעיק  אויף  געביידע  בַאזונדערע  ַא  אין  זיך  געפינען  וואס 
אין  דורכפירן  דָאס  וועט  און  ּפלַאץ  נייע  די  צו   — סטריט 
עטליכע פַאזעס בעת ַארבעטער אינסטָאלירן קָאמוניקַאציע 

ליניעס און ּפעינטן די צימערן. עס זענען נָאכנישט קלָאר 
די  יעצט  ָאקוּפירט  ווָאס  קָאורט,  טַאון  פַאר'ן  ּפלענער  די 
העכסטע שטָאק פון די געביידע אויף לעיק סטריט. דָאולס 
זָאגט, ַאז דער טַאון וועט ערשט ַאריבערשטעלן דעם קָארט–

געביידע,  יעצטיגע  די  פון  שטָאק  ערשטער  דער  צו  רום 
ָאבער וועט ענדגילטיג זוכן די בַאשטעטיגונג פון די סטעיט 
דעם  ַאריבערצופירן  ַאדמיניסטרעישאן"  קָאורט  ָאוו  "ָאפיס 

קָאורט צו דער טעמּפל געביידע.
טַאון– דעם  ַאריבערצופירן  הָאפט  ער  ַאז  זָאגט,  דָאולס 

קלוירק און אנדערע ָאפיסעס צו דער טעמּפל געביידע נָאך 
פַאר'ן ענדע פון דעם יָאר, און צוגעגעבן ַאז דער טַאון וועט 
ווייטער ָאּפהַאלטן בָאורד מיטינגען אין איר פַארוויילונגס–

געביידע אויף מילּפָאנד ּפַארקוועי.

שוין  שטייט  טוירנּפיייק  ָארענדזש  אויף  טעמּפל  דער 
איז  ּפרייז  פַארלַאנגטע  די  ווען   ,'13 זינט  פַארקויפן  צום 
3.1 מיליָאן דָאלער. די געביידע איז געווען געשַאצט אויף 
איז  ווָאס  קָאנגרעגעישאן  די  דָאלער.  מיליָאן   3 ווי  מער 
הָאט אויפגעבויט  יָארן,  70'ער  די  אין  געווָארן  געגרינדעט 
האוזינג  ַא  געווען  איז  עס  ווען   '07 אין  געביידע  נייע  די 
און קרעדיט בָאבל. נָאך די 08' רעסעסיע, איז געפַאלן די 
מעמבערשיּפ און הָאט זיך קיינמָאל נישט ערהוילט דערפון. 
די  ווען  צוריק  יָאר   2 מיט  פַאמיליעס   140 איבער  די  פון 
איז  פַארקויף,  צום  געווָארן  ַארויסגעשטעלט  איז  געביידע 
מעמבער–  90 בלויז  צו  געפַאלן  שוין  קָאנגרעגעישאן  די 
זיך  געלט  דָאס  נוצן  וויל  קָאנגרעגעישאן  די  פַאמיליעס. 

ַאריבערצוציען צו ַא קלענערן ָארט אין מָאנרָאו.

טַאון–ָאוו–מָאנרָאו וועט ַאריבערפירן אירע  מוניציּפַאלע ָאפיסעס אין טעמּפל געביידע

בארימטע G&B עפענט לאקאציע אין שטאט

זיין געווארנט ווי אזוי מען דרייווט 
אויפן שווערן 'מאונטען' ראוד

נייע קאלום 'געזען און געהערט'
א שבת אן קיין הצלה קאל! געטראפן פארלוירענע 

תפילין נאך 25 יאר! דזשוירזי סיטי גרייכט מנין! 

Friday  Sep. 18, '1529

"עמוירדזשענסי ווַאסער ַאלערט" 
איינגעשטעלט אין קרית יואל 

די  פון  טרוקעניש  דעם  שּפירן  ָאנגעהויבן  מען  הָאט  ווָאך  פַארגַאנגענע  די   — יואל.  קרית 
פַארלָאפענע ווָאכן, ווען די ווַאסער–קוועלער זענען געפַאלן צו דרַאסטיש–נידריגע שטַאּפלען און 

קענען נישט צושטעלן גענוג וואסער פַאר די גַאנצע שטָאט.
די זָארג איז ַאז דָאס קען שוין שָאטן פַאר די איינוואוינער וועלכע וואוינען אויף די העכערע 
געגענטער, ווייל צוליב די נידריגע שטַאּפלען הָאט עס נישט גענוג שטרָאם דָאס ַארויפצושיסן אויף 

די הויכע בערג, און קען עווענטועל אויך ָאּפשטעלן דָאס וואסער אויף די נידריגערע ערטער. 
דעריבער איז ָאנהויב פארגאנגענע וואך געמָאלדן געווָארן ַאן "עמוירדזשענסי וואסער ַאלערט" 
וואו דער ציבור ווערט גערופן צו שּפָארן 'יעדעס טרָאּפ ווַאסער' אין די הייזער און אויך אין די 

בתי מדרשים, און זיכער נישט בַאווַאסערן די גרָאז ָאדער ווַאשן קַארס אא"וו.
דער 'וואסער ַאלערט' הָאט געצוואונגען די גרעסערע בתי מדרשים צו שליסן די שַאוערס נאך 
פַארנומענע  יעצטיגע  די  אין  וואסער–געברויכן  די  נָאכקומען  קענען  צו  כדי  אינדערפרי,   10:00
ימי תשרי, ווען די מקוה נויטיגט זיך אין מער ווַאסער ווי אין ַא געווענליכן חודש. ַאזוי אויף איז 
צו  גַאסן  די  צווישן  שעות  פַארטָאגס  די  אין  ארומגעפָארן  דעפַארטמענט"  'ווַאסער  לָאקַאלע  די 
ָאבזערווירן אויב מען פָאלגט אויס די ווָארענונג און די אויטָאמַאטישע וואסער–שּפריצערס ווָאס 

בַאווַאסערן די גרָאז פונקציָאנירן נישט. 
אויך די 'בית השחיטה' אויף דינוב וואס פארנוצט גאר אסאך וואסער ביים ווייקן און ָאּפשווענקען 
די עופות, איז דעם פַארגַאנגענעם פרייטאג געווען געשלָאסן, כדי צו שּפָארן וואסער אונטער דעם 

'וואסער ַאלערט'.
די איינוואוינער נעבן די וואסער–טענק האבן כסדר געזען ווי עס קומען צו פָארן ריזיגע וואסער–
טרָאקס ָאנצופילן די טענק כדי עס זָאל פַארבלייבן אויף העכערע שטַאפלען. דעם פארגאנגענעם 
עטווָאס  האט  ווָאס  רעגנס,  שטַארקע  ַארָאּפגעלָאזט  ב"ה  זיך  הָאט  שבת  אויך  און  דאנערשטאג 
פארלייכטערט די ָאנגעצויגענקייט, און מען הָאפט אויף נאך רעגן צו לעזן דעם וואסער–קריזיס 

ווי ַאמשנעלסטן.
עס איז געווען אינטערעסאנט צו זען וויַאזוי מענטשן הָאבן אויפגענומען דָאס רעגן מיט הנאה...

גוישען רעַאגירט צו ווַאסער 
עמוירדזשענסי

גוישען. — דער זומער איז געווען לַאנג, ווַארעם, און טרוקן, און דער טרוקענער 
וואס  וועטער  ַאריינגעצויגן אין סעּפטעמבער. עס איז די סָארט  זיך  וועטער הָאט 

ברענגט ווַאסער ּפרָאבלעמען צו געוויסע געגנטער לענגאויס ָארענדזש קַאונטי.
די "ַארקעדיע הילס" סוב–דיוויזשאן אין גוישען איז איינע פון די געגנטער. מיט 
עטליכע ווָאכן צוריק, הָאט דער טַאון–ָאוו–גוישען איינגעשטעלט ַא "רויטע פָאן" 
ווָארענונג ווָאס בַאגרעניצט דער ווַאסער בַאנוץ פון די דעוועלָאּפמענט, ווָאס מיינט 
ַאז מען טָאר נישט נוצן וואסער פַאר דרויסענדיגע צוועקן, ווי פַאר בַאווַאסערן די 

גרָאז ָאדער ווַאשן קַארס.
דער גוישען טַאון בָאורד הָאט געבעטן די איינוואוינער צו זיין בַאוואוסטזיניג פון 
די בַאגרעניצונגען און צו שּפָארן ווַאסער ווען עס איז נָאר מעגליך, סיי אין שטוב 

און סיי און אין אינדרויסן.
דָאס  געווָארן  פַארטיג  איז  עס  ַאז  געזָאגט,  הָאט  ניוובָאלד  קען  קאונסילמַאן 
אויסגרָאבן נָאך צוויי קווַאלן — ווָאס וועט פַארגרעסערן די טָאטַאלע פלוס רַאע 
מיט 35 גַאלָאנען ּפער מינוט — אין צוגָאב צו די אנדערע 10 קווַאלן ווָאס באדינען 

שוין די איינוואוינער.
די  צו  איינוואוינער  די  פון  קָאָאּפערַאציע  די  צוליב  ַאז  איז,  נייעס  גוטע  די 
"רויטע פָאן" בַאגרעניצונגען און די פרישע צוויי קווַאלן, דַארף דער טַאון נישט 

ַאריינברענגען קיין ווַאסער–טרָאקס.
ניוובָאלד זָאגט, ַאז ער הָאט געַארבעט מיט'ן טַאון סוּפערווייזער דָאג בלופילד און 
טַאון הייוועי סוּפעראינטענדענט ברָאדעריק קנָאול אז די ַארבעט זָאל דורכגעפירט 
ווערן, ַאריינגערעכענט דָאס אינסטָאלירן ַאן עמוירדזשענסי בעק-ַאּפ דזשענערעיטָאר 

צו געבן ּפַאוער פַאר די "ַארקעדיע הילס" סוער ּפָאמּפס.
ער הָאט צוגעגעבן, ַאז די צוויי קווַאלן איז נישט געווען נויטיג אין די פַארגַאנגענע 
די  נָאכצוקומען  דינסט  אין  געווָארן  ַאריינגעברענגט  זענען  ָאבער  יָאר,   15–10

עמוירדזשענסי פון דער איצטיגער ווַאסער מַאנגעל.

בתי מדרשים שליסן שאוערס, און בית השחיטה געשניטן 
א טאג פראדוקציע אין שאטן פון וואסער קריזיס

טאון האלל ציהט זיך אריבער אין טעמפל געביידע - היינט אין צענטער פון 'שכונת פרעסטוויק נייע ריזיגער פארקינג לאט ביים 'שטח בית רחל' פאר די ריזיגע באס פלאטע
גארדענס' אויפן ארענדזש טורנפייק. קעגן איבער ביהמ"ד זלאטשוב

Friday  January 8, '169

עזור לשובתים בשביעי

איז  ויגש  שבת  פארגאנגענעם  דעם 
ָאּפגעצייכנט געווארן א שבת אין לאנדאן ָאן 

קיין איין הצלה קאל ב"ה.
אנשי  די  דורך  צוגעשריבן  ווערט  דָאס 
העיר צו ַאן אסיפה וואס איז ָאּפגעהאלטן 
פאר  וואך  פארגאנגענעם  דעם  געווארן 
אלע חברים פון "חברה הצלה" בראשות 
נתן  ברוך  ר'  הגה"צ  וואו  העיר,  רבני 
קהל  אבד"ק  שליט"א  האלבערשטאם 
יטב לב ד'סאטמאר האט מעורר געווען 

די הצלה מעמבערס אז יעדער זאל 
נעמען אויף זיך איין שבת אין יאר 

ָאּפגעהיטן  זיין  זאל  מען  ווָאס 
מיט אלע הלכות און מען זאל 

מיט  פַארנומען  זיין  נישט 
יענעם  הצלה–קָאל  קיין 

שבת.
עס  ווי  לויט 
לַאנג– די  דערציילן 

הצלה–מעמבערס,  יעריגע 
אזעלכעס  ַאז  נישט  זיי  געדענקען 

זָאל ּפַאסירן במשך די יָארן, אויסער אין איין 
פאדווא  דוב  חנוך  רבי  הגדול  הגאון  ווען  פאל 
פאר  תקנות  געמאכט  האט  לאנדאן  גאב"ד  זצ"ל 
די הצלה–מעמבערס, אין יענעם פאל זענען נישט 
נאכפאלגענדע  די  אין  הצלה–קָאלס  קיין  געווען 

שבת.

אבידה מצאתי

ַאז עס פונקציָאנירט  נייעס  עס איז נישט קיין 
אידישע שטאט,  א  אין  אבידה"  "השבת  חברה  א 
וואס  חפץ  א  ָאּפגעפינען  זיך  זָאל  עס  אז  אבער 
איז שוין פארלוירן פאר קרוב צו 25 יאר און דאס 
איז שוין  די אייגענטימער,   צו  זאל צוריקקומען 

איינמאל א נייעס.
א  געווארן  אפגעפינען  איז  וואך  פארגאנגענע 
טלית–ותפילין בייטל פון א איד — א תושב קרית 
יואל — וועלכער האט דאס נישט געטראפן איין 
אינדערפרי מיט 25 יָא צוריק. דער אייגענטימער 
איז שוין אויפ'ן עולם האמת, און יעצט נאך 25 יאר 
פון ווען ער הָאט עס פַארלוירן איז דאס בהשגחה 
צוריקגעקערט  און  געווארן  געפינען  פרטית 

געווארן צו זיין משפחה.
היסטָאריע,  ַא  זיך  אונטער  הָאבן  תפילין  די 
אין  געפינען  עס  הָאט  איד  דער  וואס  נאכדעם 
דער אלטער היים נאך די צווייטע וועלט מלחמה 
אין שטוב פון זיינע עלטערן, און ער איז געווען 
שּפירנדיג  דערצו,  צוגעבינדן  שטארק  סּפעציעל 
אין דעם דָאס לעצטע קשר מיט זיין אומגעקומענע 

משפחה הי"ד.
ָאּפגעפינען  מאל  צווייטן  צום  דאס  איז  יעצט 
געווארן ב"ה אומבאשעדיגט. ער הָאט שוין ליידער 
יורשים  זיינע  ָאבער  דערצו,  געווען  זוכה  נישט 
הָאבן דָאס אויפגענומען מיט גרויס פרייד, פילנדיג 

פאר ַא זכי' צו פַארמָאגן די הייליגע תפילין.

מי יעשר ומי יעני

נָאכדעם וואס די עקאנאמיע האט זיך לעצטנס 
מאנטאג  וואך  די  איז   ערהוילן,  צו  אנגעהויבן 
טאג  ערשטן  אינעם  אז  געווארן,  באריכטעט 
וואס די סטאק מארקעט איז געווען אפען אויפן 
צו  געפאלן  זי  איז  קאלענדער,  גוי'אישן  נייעם 
גאר נידריגע ציפערן, וואס איז זייער נידריג אין 

פארגלייך צו א געווענליכע אנהייב יאר.

י  ו ו
ה בתי דינים זאגן, אז די דיני  ר ו ת

איז  אנהייב  גאנג,  זעלבן  אויפן  יארן  שוין  לויפן 
איבער  נאכדעם  עסטעיט,  ריעל  איבער  אלעס 
סטאקס, אין דערנאך איבער אינשורענס... וחוזר 
זיך  וועט  די עקאנאמיע  חלילה, לאמיר האפן אז 
די  אויף  רחבות  זיין  זאל  עס  און  ערהוילן  שנעל 

וועלט.

כל בי עשרה שכינתא שריא

פארגאנגענעם  דעם  איז  דזשוירזי–סיטי  אין 
שבת שמות צום ערשטן מאל געווען מנין פון די 

אייגענע איינוואוינער.
געלט  יעדן שבת צאלן  היינט פלעגט מען  ביז 
מנין.  דעם  זיין  משלים  קומען  צו  בחורים,  פאר 
פָאריגע וואך האט א וויליַאמסבורגער אינגערמאן 
פשוטו  קָאּפ  איבער'ן  דַאך  א  ָאן  געטראפן  זיך 
קיין  ארויסגעצויגן  זיך  ער  האט  כמשמעו, 
דזשוירזי–סיטי און דערמיט הָאט ער נָאך בַאוויזן 

צו זיין פון די עשרה ראשונים!
וועחכע  משפחות  מערערע  אויסער  איז  דאס 
האבן זיך שוין איינגעקויפט דירות אין די דארטיגע 

געגענט, און רישן זיך בקרוב ארויסצוציען אהין.

מתקנין את הדרכים

פַארעסט  אויף  בוים  אויסגעטריקענטער  ַאן 
איז  וואס  זלָאטשוב  און  קוויקוועי  צווישן  רָאוד 
ליאדע  יעדע  איינצופַאלן  געפאר  אין  געווען 
מינוט, איז דעם פָאריגע וואך ענדליך ָאּפגעשניטן 

און באזייטיגט געווארן.
דאס איז דורכגעפירט געווארן זייער פארזיכטיג 
מיט א סּפעציעלן קרעין, וואס האט אריבערגעפירט 
די  כדי  זלָאטשוב,  צו  שטַאם  דעם  גאנצערהייט 
עלעקטריק ווייערס וואס לויפט דארטן דורך זאל 
נישט געשעדיגט ווערן. ערשט אין זלָאטשוב איז 

עס צושניטן געווארן אויף קלענערע שטיקער.

משליך קרחו כפיתים

יודעי–דבר זאגן, אז די קעלט ווָאס מען שּפירט 
די וואך איז נישט אזא חידוש, ווי דאס אז אינמיטן 

זומער זאל זיך ארָאּפלאזן אזעלכע פרעסטן...

געזען
און

געהערט
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שנת תשע"ו לפ"קא בליק אויף צוריק

באס ווערט אוועקגעפירט פונעם שאפינג 
צענטער אויף פארעסט

א טאון איינוואוינער דריקט אויס קעגנערשאפט צום 507 
אקער לאנד אנעקסעישאן דורך א סטיקער אויף זיין קאר

א שנעל פארענדע גראסערי טראק מיט א שטאט 
פארענדע פאסט טרעקל האבן זיך נאנט באקענט

מקיים מצות שילוח הקן אונמיטן די נאכט ביי די גרויסע  
לאמטערנעס פארנט פון ביהמ''ד הגדול אויף 12 גארפיעלד רד

א נישט אידישע קאר וואש בשכינות פון קרית יואל...

א בליק אויף די ריזיגע ווייניארד דעוועלאפמענט 
מיט פרישע הונדערטער דירות

א 'בעל חסד' האט אויפגעשארט די שניי אויף 
אייגענארטיגער וועג צו מרבה זיין שכר פסיעות...

איינוואוינער פון שכונת ברך משה לאזן העפליך 
גריסן די שכנים ארום קרית יואל מיט א שמייכל...

'או ענד אר' ביי די ארבעט צו אינסטאלירן סטריט 
לייטס אויף פארעסט ביי שכונת גאלדבערגער, א 

דאנק די אינטערווענצן פון עסקני העיר
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שנת תשע"ו לפ"קא בליק אויף צוריק

ארבעט אויסצוברייטערן ד. א. ווידער און 
איינשטעלן סיידוואקס פאר פוסגייער

נייע טרעפיק אנווייזונגען: פארנומענע גארפיעלד 
ראוד פארמירט אלס א 2 וועי טרעפיק צווישן די 2 

בתי מדרשים פון 12 גארפיעלד ביז 5 גארפיעלד

הרחבת גבולי הקדושה: פוטינג געגאסן פארן נייעם בנין 
ביהמ"ד 'ישמח משה' דקהל יטב לב אויף ישראל זופניק דרייוו

אידן ביים ליינען פלאקאטן געהאנגען ביי מערערע 
אינטערסעקשאנס, איבער די נגע הטעכנעלאגיע. נאך 

בעפאר די 'השומרים' תקופה

להסיר מכשול.... 

באסעס אין די ליניע צו נעמען געז, ביים גאז סטאנציע 
פארנט פון ת''ת החדש בנין ג''ב אויף פארעסט

גרויסע כוואליעס שאפן זיך אויף בעיקערטאון ראוד ווען קארס ביליגסטע אתרוגים פאר בלויז $39.99 אויף גארפיעלד רד
פארן אדורך - היינט מיט 7 יאר שפעטער גייט די גאנצע ראוד 

אריבער א פולקאמע רענאוואציע

איר פארשטייט צו בלו פרינטס? אט האט איר א לעבעדיגע ביישפיל. 
בילד גענומען פון גארפיעלד קאר. אוהעל
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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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ונז שטייען מיר היינט אין די טאג פון כ"ג אדר, די טאג א
"ויקם משה  די  וואך  די  די פרשה  אין  מ'לערנט  וואס 
האט  רבינו  וואס משה  זמן  די  איז  דאס  את המשכן", 
אויף געשטעלט די משכן, ס'האט אנגעהויבן אראפ צו 
קומען די השראת השכינה, די עיקר איז געווען ביום השמיני, ראש 
חודש ניסן, ווי רש"י ברענגט "אותו היום היה שמחה לקדוש ברוך 

הוא כיום שנברא בו מעשה בראשית", די טאג וואס 
אידן האבן זוכה געווען צו די השראת השכינה אין די 
משכן, איז געווען א שמחה פאר הקדוש ברוך הוא, 

כיום שנבראו בו מעשה בראשית.

בעצם האבן מיר דא צוויי ראש חודש ניסן'ס, די 
ערשטע ראש חודש ניסן וואס מ'גייט ליינען די פרשה 
פון החודש הזה לכם ראש חדשים, דער אייבערשטער 
ראש  אז  מבעשור,  ויקחו  היום  דברו  געזאגט  האט 
חודש ניסן האט מען געזאגט פאר אידן די פרשה אז 
מ'זאל עוסק זיין, זיך צוגרייטן צו קענען מקיים זיין 
די קרבן פסח, און א יאר שפעטער ראש חודש ניסן 
איז געווען, האבן אידן זוכה געווען אז מ'האט אויף 
געבויעט א משכן, ס'איז געווען די השראת השכינה, 
אותו היום שמחה לקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו 

מעשה בראשית.

שטייט אין הייליג'ן חתם סופר, וואס הייסט אותו 
היום היה שמחה להקדוש ברוך הוא כיום שנבראו, 
ס'שטייט נישט כיום שברא בו מעשה בראשית, נאר 

שנבראו בו מעשה בראשית.

ס'איז  מיר  ווייסן  אונז  אז  סופר  חתם  דער  זאגט 
ס'איז  צוויי שמחות,  דא  איז  התורה  ביי שמחת  דא 
דא א שמחה ווען מ'פאנגט אן צו עוסק זיין בתורה, 
מ'ווערט בר מצוה איז חייב אדם לעשות סעודה ביום 
ס'איז א  כיום שנכנס לחופה,  שנכנס לעול המצוות 
גרויסע שמחה ווען מ'איז זוכה צו גיין טוהן די רצון 
השם, מ'ווערט א מצווה ועושה, און מ'גייט טוהן די 

רצון פון אייבערשט'ן, איז דאס א גרויסע שמחה.

אזוי אויך טרעפט מען אז עושים סעודה לגומרה 
א  אויך  מען  מאכט  מצוה  א  מ'ענדיגט  תורה,  של 
שמחה, מ'מאכט א סיום, ביי יעדע גומרה של תורה, 
מ'לערנט עס ארויס פון שלמה המלך, אלץ ווען ס'איז 
א גומרה של תורה איז אויך א ענין ווען מ'מאכט א 

סעודה, ס'איז א גרויסע שמחה.

זיך  פאר  איינס  יעדע  צוויי שמחות  די  ער,  זאגט 
אליין איז נישט קיין שלימות'דיגע שמחות, א שמחה 

וואס מ'מאכט ווען מ'הייבט אן צו לערנען, אין הכי נמי פון יעצט 

דעם  דינען  גייט  ער  און  בתורה,  זיין  עוסק  ער  גייט  ווייטער  און 

אייבערשט'ן, אבער וואס איז געווען ביז יעצט' ביז יעצט האט ער 

נישט געדינט דעם אייבערשט'ן?, קומט אויס, ס'איז א שמחה טאקע 

ווייטער איז א שמחה, אבער  זיין  מכאן ולהבא, אויף וואס ס'גייט 

קיין  נישט  איז  געווען,  נישט  איז  יעצט  ביז  אז  צוריק  מ'קוקט  אז 

שלימות'דיגע שמחה.

ווען מ'ענדיגט א זאך, אין הכי נמי איז א גרויסע שמחה אז מ'האט 
ביז יעצט עוסק געווען בתורה, אבער ווער זאגט אז ער וועט יעצט 
ווייטער עוסק זיין בתורה, ביז יעצט האט ער טאקע עוסק געווען 
בתורה, ער האט געטוהן די רצון השם, אבער ווען ער ענדיגט, ווער 
קיין שלימות'דיגע  נישט  אויך  איז  ווייטער,  זיין  וועט  וואס  ווייסט 

שמחה.

ווען  נאר  איז  התורה  שמחת  שלימות'דיגע  א 
מ'האט עוסק געווען בתורה, מ'האט געטוהן די רצון 
השם, און ס'גייט יעצט קומען א נייע זאך, און מ'וועט 
רצון  די  טוהן  ווייטער  בתורה,  זיין  עוסק  ווייטער 

השם.

זאגט ער, ביי ויקם משה את המשכן, דעמאלטס 
עס  און  משכן,  אין  עבודה  די  אנגעהויבן  זיך  האט 
משכן,  די  בויען  פון  מצוה  די  געענדיגט  זיך  האט 
די נדבת המשכן, וואס דאס איז אויך א מצוה וואס 
דער אייבערשטער האט געהייסן מ'זאל אויף בויען 
א משכן, האט מען געענדיגט בויען די משכן, יעצט 
גייט מען ווייטער אנהייבן צו מקריב צו זיין קרבנות, 
צו טוהן די עבודה אין די משכן וואס די תכלית איז 
געווען צו טוהן דארטן די עבודה, זאגט ער, דאס איז 
געווען א שלימות'דיגע שמחה, א שמחה ווען מ'האט 
געענדיגט די בנין המשכן, און מ'האט אנגעהויבן צו 
מ'גייט  וואס  עבודה  די  הקרבנות,  עבודת  די  טוהן 

טוהן אין די משכן.

זאגט ער דארט אויך, לגבי א כתיבת ספר תורה, 
די מצוה  געווען  יעצט האט מען מקיים  ביז  איז  אז 
פון כתיבת ספר תורה, שרייבן א ספר תורה, יעצט 
וועט מען אנהייבן צו ליינען די ספר תורה, דאס איז 
איין  געווען  מקיים  מ'האט  שמחה,  שלימות'דיגע  א 
מצוה,און מ'האט געענדיגט א מצוה, און מ'הייבט אן 

ווייטער צו טוהן א מצוה.

דער  האט  ניסן  חודש  ראש  ערשטע  די 
החודש  ישראל  בני  אל  "דבר  געזאגט  אייבערשטער 
הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה", 
איז נאר געווען א שמחה, יעצט גייט מען אנהייבן צו 
דינען דעם אייבערשט'ן, דאס איז די ערשטע מצוה 
דעם  דינען  מיט'ן  געווארן  מצווה  זענען  אידן  וואס 
אייבערשט'ן, אבער פארדעם איז נישט געווען קיין 
געדינט  נאכנישט  האט  מען  שמחה,  שלימות'דיגע 

דעם אייבערשט'ן.

שנאמרו ע"י

כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א

יום ה' פרשת ויקה"פ העעל"ט לבחורי חמד בהיכל ישיבה קטנה

יסודות אתנים

לימי בין 
הזמנים
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א יאר שפעטער ראש חודש ניסן, ווען מ'האט אויף געבויעט 
די משכן, און מ'איז געגאנגען טוהן די עבודה פון משכן, דאס 
איז געווען א עכטע שלימות'דיגע שמחה, מ'האט געענדיגט די 
די  טוהן  צו  ווייטער  מ'גייט  און  משכן,  דעם  בויען  פון  עבודה 

עבודה אין די משכן.

ווען א בחור קומט אריין אין די ישיבה ראש חודש חשון, האט 
ווייטער,  ער א גרויסע שמחה, אבער ס'איז נאר פון יעצט און 
נאר  ניסן,  חודש  נישט ראש  ארויס,  מ'גייט  ווען  יעצט  ס'קומט 
זיך  זיין א שלימות'דיגע שמחה, אויב מ'נעמט  חודש ניסן, קען 
מיט, מ'גייט זיך אוועק שטעלן אזוי ווי עס דארף צו זיין, ס'איז דא 
א חתם סופר, שטייט "כחצים ביד גבור כן בני הנעורים",  כחצים 
ביד גבור, אזוי איז די בני הנעורים, זענען די אינגע יארן פון א 
מענטש, זאגט ער, ווען א מלך האט א מיליטער און ער דארף 
אויס לערנען די סאלדאטן זאלן קענען גיין אין א מלחמה, לערנט 
מען זיי אויס אלע טכסיסי מלחמה וואס מ'דארף טוהן, ביי אזא 
אין  מ'גייט  ווען  טוהן  מ'דארף  וואס  אלס  פאל,  אזא  און  פאל, 

מלחמה.

מ'דארף  וואס  געלערנט  נאר  מען  האט  דערווייל  ביז  אבער 
טוהן, אבער אויספרובירט צו מ'קען עס טאקע, בפועל צו גיין 
מ'האט  וואס  דעם  פון  נאכנישט,  מען  ווייסט  מלחמה  די  אין 

נישט  איז  געלערנט 
ער  אז  ראיה  קיין 
ווען  טאקע  ווייסט 
זמן  א  אין  ס'קומט 
קענען  זאל  ער  וואס 
ער  וואס  טראכטן 
ער  טוהן,  צו  דארף 
זאל עס קענען טאקע 
הכח  מן  זיין  מוציא 
מאכט  הפועל,  אל 
פאלטשע  א  מען 
מ'זאגט,  ווי  מלחמה 
מ'שטעלט אוועק פון 
די אייגענע מיליטער 
צוויי חלקים, זיי זאלן 
מלחמה,  א  מאכן 
אויס  וועלן  זיי  און 
פרובירן זעהן טאקע 
צו זיי קענען גיין אין 

מלחמה.

די אינגע יארן פון 
אויס  איז  מענטש  א 
צו  אויס  געשטעלט 
לערנען דער מענטש 
וועט  ער  ווען  אז 
זאל  ווערן  עלטער 

וואס ספרים  זיין "כי תצא למלחמה על אויביך",  ער שטענדיג 
טייטשן, ס'איז שטענדיג א מלחמה וואס מ'דארף גיין פירן מיט'ן 
יצר הרע, א שטענדיגע מלחמה א גאנצע צייט, יום יום, בכל יום 
ויום, יצרו מתגבר עליו בכל יום, ס'איז דא א פרישע התגברות 
היצר יעדן טאג, יעדן טאג דארף מען האבן א פרישע מלחמה 

מיט'ן יצר הרע.

וויל מען אויס פרובירן זעהן צו מ'קען טאקע שטיין אין די 
מלחמה, וועגן דעם איז דא אזא מין זאך וואס הייסט בין הזמנים, 
און אמת'ן אריין, נישט דא אזא מין זאך ווי "בין הזמנים", די זייגער 
רוקט זיך אייביג, און די טעג גייען ווייטער, ס'איז נישט דא אזא מין 
זאך ווי צווישן די זמנים, ס'איז נאר, מ'וויל אויס פרובירן, מ'האט 
געלערנט די גאנצע זמן, מ'איז געזעצן א גאנצע ווינטער אין די 
ישיבה, דער מגיד שיעור האט פארגעלערנט, מ'האט פאהערט, 
ער האט זיך געשטעלט דאווענען אין צייט, ער מוז זיך צושטעלן, 

דאווענען, לערנען.

עפעס  זיך  האט  ער  צו  פרובירן  אויס  אים  מען  וויל 
אויסגעלערנט, געבט מען אים א בחינה, מ'געבט א בחינה נישט 
א  נאר  וואס מ'האט געלערנט,  נאר א בחינה אויפ'ן כמות הלימוד 
בחינה צו דו האסט זיך שוין עפעס אויסגעלערנט, צו קענסטו שוין 

זעהן  לאמיר  וואכן,  צוויי  אים  מען  געבט  אליינס,  אביסל  שטיין 
וויאזוי דו קענסט זיך אליין אוועק שטעלן, זעהן טאקע צו דאווענען 
דאווענען  בזמנו,  דאווענען  בזמנו,  שמע  קריאת  ליינען  צייט,  אין 
שטעלן  אוועק  בקביעות,  שטעלן  אוועק  זיך  מנין,  מיט  געהעריג 

אויף א סדר הלימוד, זיך אוועק שטעלן צו גוט אויס נוצן די צייט.

פריער,  פון  אן  זיך  גרייט  ער  אויב  וואס  נאר  איז אלץ  דאס 
ער מאכט זיך א חשבון פאר ער גייט אוועק פון די ישיבה, ער 
מאכט זיך א שטיקל לוח, ווי ער שטעלט זיך אוועק, וואס גייט 
ער איבער חזר'ן די זמנים ס'זאל נישט זיין א בין הזמנים, וואס איז 
טייטש בין הזמנים? די צייט וואס מ'האט אויס גענוצט איז דא, א 
זמן וואס איז פארלוירן געווארן, דאס איז נישט דא, ווי ס'שטייט 
אין באר מים חיים, יזכיר לו יום המיתה, וואס הייסט יזכיר לו יום 
המיתה, ס'שטייט נישט ווען ער וועט שטארבן, נאר א טאג וואס 
מ'האט נישט געדינט דעם אייבערשט'ן, מ'האט נישט געטוהן די 
רצון השם, איז די טאג נישט קיין לעבעדיגע טאג, א טאג וואס 
מ'האט געדינט דעם אייבערשט'ן האט די טאג א חיות, א טאג 
וואס מ'האט נישט געדינט דעם אייבערשט'ן, מ'האט נישט עוסק 
זיין,  צו  ווי עס דארף  נישט געדאווענט  געווען בתורה, מ'האט 
איז עס א יום המיתה, ווען ס'איז דא א לוח וואס מ'רייסט אראפ 
יעדן טאג א בלעטל, און א טאג וואס מ'האט גוט אויס גענוצט 
קען מען עס אוועק לייגן דאס קען מען לאזן, אבער א טאג וואס 
אויס  נישט  מ'האט 
גענוצט ווארפט מען 
ס'איז  אוועק,  עס 
יזכיר לו יום המיתה.

הזמנים"  "בין  איז 
וויאזוי  טייטש,  איז 
אזעלכע  זיין  קען 
ס'איז  הזמנים'ס,  בין 
וואס  טעג  אזעלכע 
ליידיג,  זיין  ס'קען 
זיך  מ'שטעלט  אויב 
מיט  אוועק  נישט 
חשבון,  ריכטיגע  א 
וואס  חזר'ן  איבער 
מ'האט געלערנט, און 
וואס  שטעלן  אוועק 
חזר'ן  איבער  מ'גייט 
ווערט  טעג,  די  אין 
הזמנים,  בין  א  עס 
נישט  דאס  איז 
ס'ווערט  זמן,  קיין 
זמנים,  פארלוירנע 
איז  דעמאלסט  און 
שמחה  קיין  נישט 
שמחה  א  בשלימות, 
מ'האט  אוועק,  זיך  מ'שטעלט  אז  אזוי,  נאר  איז  בשלימות 
געלערנט, מ'האט געדאווענט, און מ'לערנט ווייטער, טאקע די 
לימוד האט מען געלערנט שעות רצופות, שעות רצופות טייטש, 
מסביר  שוין  מ'האט  רצופות,  שעות  לערנען  טאקע  מען  דארף 
געווען מ'נעמט צאם א גרעסערע כמות, האט א חשיבות די תורה 

וואס מ'לערנט אין איין לאנגע המשך.

איז אויב מ'מאכט א בין הזמנים שעות רצופות, קען די טעג 
און  יאר,  גאנצע  א  מ'קען לערנען  ווי שעות רצופות,  זיין  אויך 
מ'קען לערנען ווען ס'איז אפגעהאקט אינמיטן, אז מ'נוצט אויס 
די צייט אז ס'זאל נישט זיין קיין בין הזמנים, נאר מען זאל אויס 
נוצן די זמנים טאקע אויף צו לערנען, אוועק שטעלן זיך וואס ער 

גייט איבער חזר'ן, מיט א חשבון.

דאווענען,  גיין  און  פרי,  שטיין  אויף  צו  קבלה  א  מאכן  זיך 
לכתחילה דארף מען דאווענען קודם זמן תפילה זיך אוועק שטעלן, 
מיט א מנין קבוע וואו ער שטעלט זיך דאווענען, נישט אז מ'קומט 
אריין אין בית מדרש און מ'הייבט זיך אן צו דרייען און צו זוכן, און 
נאכדעם שפעטער וואס ער האט שוין אפגעשמועסט מיט יעדער 
אוועק  זיך  דארף  ער  דאווענען,  גיין  ער  גייט  יעצט  און  איינער, 
שטעלן, מיט א סדר, א סדר וואו ער דאווענט, ווי ער שטעלט זיך 

איך האב הנאה געהאט 
זעהן בחורים וואס האבן זיך 
מקבל געווען, מ'דארף וויסן 
מ'דארף האבן א פרישע 
קבלה, אפצוהיטן זיך די 

אויגן, אפ צו היטן די אויערן. 
מ'דארף זיך אפהיטן, צו 

קענען שטיין מיט די ריכטיגע 
שמירה, נישט צו הערן, נישט 
צו קוקן, אפצוהיטן זיך די 
אויגן, די אויערן, די מויל.
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אוועק, ער לערנט פאר'ן דאווענען, און נאכ'ן דאווענען.

זיכער דארף מען העלפן אין שטוב, אבער די גרעסטע כיבוד 
מ'גייט  אינדערפרי,  אויף  מ'שטייט  אז  איז  הילף  גרעסטע  די  אב, 
דאווענען, דאס איז די גרעסטע הילף וואס מ'קען געבן, וואס מ'קען 
צוהעלפן אין שטוב, איז דעמאלטס קען זיין א שמחה בשלימות, 
קען זיין א ריכטיגע שמחה, מ'זעהט אז מ'האט געלערנט, די תורה 
האט אים מקדש געווען, מטהר געווען, אוועק געשטעלט ער זאל 
צו  אויף  צו לערנען,  אויף  צייט,  די  נוצן  אויס  וואוסן ער דארף 
דאווענען, און דאס איז די עבודה, דעמאלטס קען זיין א ריכטיגע 
שמחה בשלימות, נישט אז ס'וועט קומען נאך פסח, מ'וועט דארפן 
צוריק אנהייבן, וועט זיין אזויווי אידן האבן אנגעהויבן ראש חודש 
זיין  ניסן צו לערנען, און מאכן א פרישע התחלה, נאר עס זאל 
קען  אזוי  נאר  בתורה,  זיין  עוסק  קענען  צו  המשך,  לאנגע  איין 

מען זוכה זיין.

בפרט, ס'איז דא א ווארט פון רבי'ן זי"ע, וואס ער זאגט "יכול 
מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, לא אמרתי אלא בשעה 
שמצה ומרור מונחים לפניך", לכאורה ס'איז דאך טאקע געווען, 
דברו  לכם,  הזה  החודש  געזאגט  האט  אייבערשטער  דער  ווען 
היום אז ויקחו מבעשור, קומט אויס אז דער אייבערשטער האט 
שוין געהייסן זאגן ראש חודש ניסן אז מ'זאל זיך צוגרייטן וואס 
מ'דארף וואוסן, כאטש מ'האט די ערשטע געדארפט נעמען ויקחו 
טאקע  פארוואס  קשיא,  א  זאגן  פלעגט  רבי  דער  און  מבעשור, 
האט דער אייבערשטער געזאגט ויקחו מבעשור, אויב ס'איז דברו 
היום, זאל מען שוין אנהייבן צו טוהן, און ס'וועט טאקע זיין א 
חיוב ווי מ'זאגט דארט, אז סיפור פון יציאת מצרים איז לא אמרתי 

שיש  בשעה  אלא 
מונחים  ומרור  מצה 

לפניך.

גייט  רבי  דער 
מאל  אסאך  זייער 
ער  חשבון,  א  מיט 
חשבון  א  מאכט 
וואס  רמב"ן,  לויט'ן 
מכת  אז  אויס  קומט 
ערשט  איז  חושך 
חושך  אין  געווען 
זאגט,  ער  ניסן, 
א  מיט  קומט  ער 
אופטוה,  מורא'דיגע 
די  אויס  ס'קומט 
מכת  אז  חשבון 

חושך האט זיך אנגעהויבן פון ז' ניסן, ז' ח' ט' י', ביז ממש ערב 
פסח, שבת הגדול איז געווען י' ניסן, קומט אויס, שטייט וואס איז 
וואס  די אלע  געווען  איז  אין מכת חושך, אז דעמאלטס  געווען 
ימי  גיין, איז אין די שלושת  זענען נישט געווען ראוי ארויס צו 
אפילה זענען אלע געשטארבן, ווייל זיי זענען נישט געווען ראוי 

ארויס צו גיין פון מצרים.

וואס  אלע  די  געווען  נאך  איז  דעמאלטס  ביז  אז  אויס  קומט 
זענען נישט געווען ראוי, מ'האט נישט געקענט מקיים זיין א מצות 
היום כל זמן ס'איז געווען די אלע אידן זענען נישט געווען ראוי ווי 
ס'דארף צו זיי, האבן די אידן נישט געקענט מקיים זיין אמת'דיג 
אז  בעשור",  לי  "ויקחו  ביז  ווארטן  געמוזט  מ'האט  מצוה,  די 
דעמאלטס ערשט איז שוין נישט געווען די אלע וואס זענען נישט 
געקענט  אידן  האבן  דעמאלטס  און  גיין,  צו  ארויס  ראוי  געווען 
זיך צוצוגרייטן אויף די פסח  אנהייבן צו נעמען די קרבן פסח, 

אליין, מאכן די קרבן פסח.

זאגט דער רבי אבער היינט, בזמנינו, קען מען שוין יא מקיים 
זיין יכול מראש חודש.

הייסט,  דאס  חודש",  מראש  "יכול  טאקע  איז  דאס  זיין  קען 
ס'איז דא טאקע א הוה אמינא אז ס'וואלט געדארפט זיין פון ראש 
ביום ההוא לא אמרתי אלא  לומר  ניין, תלמוד  זאגט ער  חודש, 
בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, היינט קען זיין די הוה אמינא, 
זאגט ער, יכול מראש חודש, מ'קען שוין אנהייבן פון ראש חודש.

ס'קען זיין טאקע, צו קענען מקיים זיין, פארוואס יכול מראש 

חודש, ווייל קענען מקיים זיין אמת'דיג די מצות היום, פאנגט זיך אן 
פון ראש חודש, אז מ'נוצט אויס פון ראש חודש אן, גרייט מען זיך צו, 
מ'איז עוסק בתורה, מ'טוהט זיך צוגרייטן, וואס האבן אידן געטוהן 
פון ראש חודש ביז שבת הגדול וואס מ'האט גענומען די קרבן פסח? 
מ'האט געלערנט די פרשיות, אידן האבן באקומען דעמאלטס אסאך 
לערנען  פסח,  קרבן  די  לערנען  געדארפט  מ'האט  תורה,  הייליגע 
הלכות מילה, הלכות שחיטה, "ושחטו אותו", פון ושחטו אותו לערנט 
מען ארויס שליחות, אסאך סוגיות וואס אידן האבן געדארפט דורך 
לערנען אין די צען טעג, דאס הייסט, מ'איז נישט געזעצן ליידיג פון 
ראש חודש ניסן, פון ראש חודש ניסן האט מען אסאך סוגיות וואס 
מ'האט געדארפט דורך לערנען צו קענען מקיים זיין די אלע מצוות 
היום, און כדי צו קענען מקיים זיין די מצוות היום פעלט זיך אויס א 
עבודת התפילה, עבודת התורה און עבודת התפילה וואס אידן האבן 
מקבל געווען די אמונה אז זיי גייען ארויס גיין פון מצרים, דאס איז 
גרויסע  די  זיין  זיין צו מקבל  זוכה  זיך צוצוגרייטן צו קענען  די כח 
אלע  אין  נאכט,  די  אויף  פסח  יאר  יעדעס  אראפ  קומט  וואס  אור 
וואס קומט אראפ  גרויסע קדושה  א  ס'קומט אראפ  ספרים שטייט 
אויף אידישע קינדער, וואס זיי קענען זאגן אמת'דיגע דיבורים קומט 
אראפ פסח אויף די נאכט, דאס איז נאר דורכדעם אז מ'נוצט אויס 

די טעג.

די גאנצע ווינטער איז געווען אן התחלה צו דעם מ'זאל קענען 
ווי  ווערן  ס'זאל  זיין,  ס'זאל  נישט  נוצן,  אויס  מ'דארף  צוקומען, 
מ'זאגט א בין הזמנים, א זאך וואס פאלט ארויס צווישן די צייט, 
אויס נוצן די טעג, האבן ליכטיגע טעג, דער אייבערשטער זאל 
העלפן מ'זאל זוכה זיין יעדער איינער, איך האב הנאה געהאט זעהן 
האבן  וואס  בחורים 
געווען,  מקבל  זיך 
געלערנט,  מ'האט 
מ'דארף וויסן מ'דארף 
פרישע  א  האבן 
אפצוהיטן  קבלה, 
צו  אפ  אויגן,  די  זיך 
איך  אויערן,  די  היטן 
הנאה,  באמת  האב 
געזעהן בחורים האבן 
זיי  געשריבן  אינטער 
געהערט  נישט  האבן 
שטותים  אלע  די 
דא  איז  וואס  והבלים 
נישט  ס'איז  גאס,  אין 
נאר שטותים והבלים, 
ס'ליגט דארט א געוואלדיגע כח פון אפלאכן פון כל הקדוש לישראל, 
אלץ מיט א מאסק, ס'זאל אויס זעהן מיט א פנים פון ערליכקייט, א 
וועגן, פאר דעם טוהט  זיך אננעמען פאר'ן אייבערשטן'ס  פנים פון 
זיך  מ'דארף  רכילות מיט אלע,  און  און לשון הרע  זיין  מען משפיל 
אז  שמירה,  ריכטיגע  די  מיט  שטיין  קענען  צו  וואוסן,  צו  אפהיטן 
מ'זאל זיין אפגעהיטן פון אלע שמץ של חמץ, דאס טייטש יעדע זאך, 
נישט צו הערן, נישט צו קוקן, אפצוהיטן זיך די אויגן, די אויערן, די 
מויל, קען מען זוכה זיין, ס'קומט די הייליגע יום טוב פסח, קען מען 
זוכה זיין צו די גרויסע התגלות וואס אידן האבן זוכה געווען, די אלע 
השפעות זאלן קענען זיין טאקע למען תספר, מ'זאל קענען מספר 
זיין עכט די מצוה פון סיפור יציאת מצרים, מ'זאל זוכה זיין ווי 
ס'שטייט ביי קריעת ים סוף, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה 
זיין צו ליכטיגע אויגן, מיט  זוכה  יחזקאל בן בוזי, מ'זאל קענען 

ליכטיגע אויערן, מיט ליכטיגע מחשבות.

דעם  דינען  קענען  מ'זאל  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 
אייבערשט'ן, מ'זאל זוכה זיין היי יאר זאל נאך זיין ונאכל שם מן 
הזבחים, מיר דארפן אלע אדורך לערנען נאך, איבער לערנען די 
הלכות פסח, די הלכות קרבן פסח, הלכות שחיטה, די אלע הלכות 
צו לערנען, און זוכה זיין צו "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים", 
זיין צו זעהן בישועתן ושמחתן של ישראל, בביאת  קענען זוכה 

גואל צדק במהרה בימינו אמן.

תודה וברכה ל"מערכת סאטמאר" על 
עזרתם להפיץ הדברות קודש ותשחח"ל

נישט דא אזא מין זאך ווי 
"בין הזמנים", די זייגער 
רוקט זיך אייביג, און די 
טעג גייען ווייטער, ס'איז 
נישט דא אזא מין זאך 

ווי צווישן די זמנים

_____  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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Experience the magic

Spotless clean with

Stock up on 
Cleneo pre 

Pesach products 
at your local 
supermarket

מאושר לפסח
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שבט,  כ"ו  משפטים  פ'  פרייטאג  פארגאנגענעם 
האט א גרויסער ציבור באגלייט די מטה פון הרה"ח 
אהוב על יודעיו ומכיריו ר' נפתלי צבי גאלדבערגער 
אין  תושבים  ערשטע  די  פון  אנ"ש,  מחשובי  ע"ה, 
כחצות  געווארן  נפטר  איז  וואס  יצ"ו,  יואל  קרית 

הלילה, ליל שישי, אין עלטער פון 74 יאר.

*

דער חשוב'ער נפטר ר' נפתלי ע"ה איז געבוירן 
ער  אז  אויסדרוקן,  זיך  פלעגט  ער  )ווי  תש"ח  אייר  ד' 
איז נאך געבוירן אין א ריינע וועלט, ווייל א טאג דערויף 
ה' אייר תש"ח, איז מעשה שטן הצליח מיט'ן אויפשטעלן 
טומאה  פארשפרייט  האט  וואס  מדינה  ציוניסטישע  די 
הרה"ח  עלטערן  חשוב'ע  זיינע  צו  העולם(,  בכל 
אברהם  ר'  טובים  ובמעשים  במצוות  המפורסם 

אבא גאלדבערגער ז"ל.

אסתר  מרת  יבלחט"א  מאמע  חשוב'ע  זיין 
מלכה תחי' איז די טאכטער פון הרב ר' חיים יודא 
מנאסויד  הרה"ק  ווי  רומעניע,  פון  ע"ה  גוטמאן 
זי"ע איז ביי אים כמה פעמים איינגעשטאנען. אין 
שפעטער פון די ערשטע תושבים אין שיכון קרית 
חיים  ר'  הגה"ק  פון  אייניקל  אן  ברק.  בני  יואל 
יוסף גאטליעב זצוק"ל מסטראפקוב בעמח"ס טיב 

גיטין וקידושין.

צו  געהאט  חתונה  האט  ע"ה  יודא  חיים  ר' 
האה"ח מרת רבקה בריינדל ע"ה בת הרב ר' שאול 
יחזקאל גרינפעלד זצ"ל )וואס האט געהייסן נאך זיין 
עלטער פעטער הגה"ק ר' שאול מליטשיק זצ"ל בעמח"ס 
גרינפעלד  מגן שאול(, אן אייניקל פון הג"ר משה 
זצ"ל, דער סופר און משמש ביים הייליגן ישמח 
דומ"ץ  זצ"ל  הג"ר אברהם שלמה  בן  זי"ע,  משה 
איהעל, אן אייניקל פון רבי ר' העשיל מקראקא 

זי"ע, ולמעלה בקודש.

דער נפטר'ס פאטער ר' אבא גאלדבערגער ז"ל 
איז געבוירן אין בערעגסאז צו זיין טאטן החסיד 
המפורסם רבי ישראל ארי' זצ"ל )בן הרה"צ ר' שלמה 
זצ"ל, וזוגתו האשה הצדיקת מרת רעכיל ע"ה, א טאכטער 
זי"ע מחסידי אש- פון הגה"ק רבי ברוך מרדכי פרענקל 
אייזיק'ל  רבי  הרה"ק  ביי  קדישא  חבריא  די  פון  ואור 
קאפיל  יעקב  ר'  הרה"ק  פון  אייניקל  אן  זי"ע,  מקאלוב 

מליקאווא זי"ע(.

א  פאר  מפורסם  געווען  איז  ארי'  ישראל  ר' 
עובד ה' א גדול בתורה, ווי מען האט געטייטלט 
אויף ר' ישראל ארי' אז ער לערנט תורה לשמה. 
ר'  הרה"ג  ברודער  זיין  מיט  ז"ל  ארי'  ישראל  ר' 
זענען  זעירא,  אלף  ספר  מחבר  בעל  ז"ל  וואלף 
ביידע געווען תלמידים ביי מרן הגה"ק הקדושת 
יום טוב זי"ע )איינמאל ביים פארלערנען פונעם קדושת 

זיין רבי'נס  יום טוב, האט ר' ישראל ארי' ע"ה געהאלטן 
הייליג קינד מרן רביה"ק זי"ע אויף זיין שויס במשך דעם 

גאנצן פארלערנען(.

צו  געהאט  חתונה  האט  ע"ה  ארי'  ישראל  ר' 
ע"ה,  יודת  מרת  קדושים  בת  החשובה  האשה 
בת הרב ר' ישראל שפירא זצ"ל פון דער שטאט 
זון פון הגאון המיוחס רבי משה חיים  הומנא, א 
סופר  החתם  מרן  תלמידי  מגדולי  זצ"ל  שפירא 
יעקב  רבי  הגה"ק  פון  אייניקל  רעכטער  א  זי"ע, 
רבי  גערופן  מ'האט  וועם  הומנא,  אב"ד  שפירא 
ר'  רבי  הרה"ק  תלמידי  מגדולי  חריף,  יעקעלע 
מענדל מרימנוב זיע"א, אן אייניקל בן אחר בן פון 

הייליגן מגלה עמוקות זי"ע.

אין די יונגע יארן האט ר' אבא ע"ה געלערענט 
דושינסקיא  צבי  יוסף  ר'  הגה"ק  ביי  חוסט  אין 
און  עיה"ק,  ירושלים  גאב"ד  שפעטער  זצוק"ל, 
דערנאך איז ער געפארן לערנען קיין קראלי צו 
תלמיד  א  ימיו  כל  פארבלייבנדיג  זי"ע,  רביה"ק 

מובהק און חסיד נלהב פון רבי'ן זי"ע.

זיך  ער  האט  אינדערהיים  יונגערמאן  אלס 
הדור,  צדיקי  פיל  ביי  געווען  מסתופף  אסאך 
איינמאל פארנדיג קיין בעלזא אויף ימים נוראים, 
איז ער שוין דארט געבליבן אלס "יושב" אויף א 

קורצע תקופה.

אין די קריגס יארן איז ער געווען אין מונקא-
פון  נאכט  דער  אין  בוכענוואלד.  אין  טאבאר, 
כ"ח ניסן תש"ה ווען די רשעים ימ"ש האבן יעדן 
געהייסן מארשירן ווייטער, האט ר' אבא געזאגט 
אז ער גייט נישט און ער האט זיך דארט באהאלטן 
מיט נאך א חבר פון בערעגסאז הרה"ח הישיש ר' 
ישעי' שפיטץ ע"ה פון בארא פארק )וואס איז יעצט 
נפטר געווארן(, א טאג דערויף זענען די רוסן אהין 

אריינגעקומען אין זיי באפרייט.

די מלחמה מיט  איבערגעלעבט  ר' אבא האט 
צוויי ברידער, ה"ה הרה"ג ר' יעקב גאלדבערגער 
אין  צדק  ומורה  דיין  געווען  איז  וואס  ז"ל, 
סערדאהעלי יע"א, און נאכ'ן קריג צווישן די חשובי 
ק"ק סאטמאר, וואו ער האט אויך פארגעלערנט 
אין סאטמארער  שיעור  א  יארן  בראשית  די  אין 
בית המדרש. און נאך א ברודער הרה"ח ר' יוסף 
מרן  אז  משפחה  דער  אין  באקאנט  איז  עס  ז"ל. 
רביה"ק זי"ע האט אמאל זיך אויסגעדריקט אויף 
די 3 גאלדבערגער ברידער, תורה עבודה וגמילות 
א  זייענדיג  ז"ל  יעקב  ר'  אויף  'תורה'  חסדים. 
זיין ברודער ר'  תלמיד חכם מופלג, און 'עבודה' 
יוסף ז"ל, וואס איז געווען גאר א חסידיש'ער איד 
א עובד ה', און 'גמילות חסדים' אויף ר' אבא ז"ל 
וואס האט תמיד עוסק געווען בגמילת חסדים און 

יעדן טאג געגאנגען נאך געלט פאר אידן.

שחר טל ילדותו
ע"ה  נפתלי  ר'  איז  שטוב  חשוב'ע  אזא  אין 
נאמען  דעם  באקומען  האט  ער  אויפגעוואקסן. 
זרע  בעל  זי"ע  רב  ראפשיצער  הייליגן  נאכ'ן 
אויסגעפאלן  איז  מילה  ברית  זיין  היות  קודש, 
זיין סנדק איז  י"א אייר ביומא דהילולא קדישא. 
געווען החסיד המפורסם הרב ר' משה בטלן זצ"ל 
געוואוינט  דעמאלט  האט  וואס  סקווירא(  )משב"ק 
אין אנטווערפן יע"א, וואו ר' אבא גאלדבערגער 
האט אויך געוואוינט דאן, זייענדיג זייער נאענט 
מיט ר' משה, און זיי פלעגן יארן צוזאמען עוסק 
זיין בחברותא גאנצע נעכט אין תורה ועבודת ה' 
וחסידות. אין יענע יארן זענען א קבוצה חסידי'שע 
יונגעלייט פון אנטווערפן געפארן די הייליגע טעג 
זי"ע, ר' אבא  קיין ארץ ישראל צום בעלזער רב 
זיין קליין אינגל  איז אויך געווען פון די חבורה. 
ר' נפתלי ע"ה האט אזוי אלס קינד זוכה געווען 
צו באקומען א ברכה פון הרה"ק מהר"א מבעלזא 

זי"ע.

אין שנת תשי"ג האט ר' אבא מיט די משפחה 
וויליאמסבורג  קיין  אנטווערפן  פון  געצויגן  זיך 
צו זיין במחיצת רביה"ק זי"ע. ווי ער איז געווען 
באוואוסט דא אין ניו יארק מיט זיין צדקה וחסד, 
און גיין נאך געלט יעדן טאג באזונדער עד סוף 
תשנ"ג,  אדר  כ"ח  געווארן  נפטר  איז  ער  ימיו. 

ומנו"כ בקרית יואל, יהא זכרו ברוך.

אין ניו יארק איז ר' נפתלי תיכף אריין לערנען 
אין סאטמארער חדר, ביי די בר מצוה יארן האט 
ער געלערנט א שטיק צייט אין תלמוד תורה פון 
נתיבות עולם ד'מלאכים. דערנאך איז ער צוריק 
אריין אין לערנען אין די מתיבתא בישיבתו של 
רבי, וואו ער האט געהארעוועט על התורה ועל 
העבודה, מיטהאלטנדיג כסדר די פארהערס און 

סוגיא פארלערנען ביים רבין זי"ע.

אמאל  געווען  זוכה  ער  האט  בחרותו  בימי 
משמש צו זיין דעם רבי'ן זי"ע צו ברענגען וואסער 
בשעת דער רבי האט פארראכטן די תפילין של 

ראש.

אברך כמשמעו 
וכמדרשו

כשהגיע לפרקו איז ר' נפתלי ע"ה געווארן אן 
איידעם ביי הרה"ח ר' משה יודא בריעף ז"ל שו"ב 

המפורסם  החסיד  פון  ברודער  )א  יצ"ו  לאנדאן  פון 
געווען  איז  יודא  ר' משה  זצ"ל(.  בריעף  ישראל  רבי 
א חסיד נלהב פון רבי'ן זי"ע נאך מבית אבותיו, 
זצ"ל  בריעף  מאיר  ר'  הגה"צ  פון  זון  א  זייענדיג 
שו"ב איבראני יע"א, א תלמיד חביב פון הייליגן 
ייטב לב זי"ע, ]דרך אגב, דעם ניגון וואס ווערט 
געזינגען אין סיגעט-סאטמאר ביז'ן היינטיגן טאג 
אויף חי ה' שבת צופרי, האט פארפאסט ר' מאיר 

בריעף ז"ל[.

ר' משה לייב איז געווען א איש אשכולת, בעל 
ווי  מומחה,  שוחט  א  אויך  תוקע,  ובעל  תפלה, 
ערליכע אידן האבן מהדר געווען נאך אינדערהיים 
צו עסן דוקא פון זיין שחיטה. ווען רביה"ק זי"ע 
איז געווען אין לאנדאן תשט"ו האט ר' משה לייב 
ע"ה אפגעשריבן די תורות פון יענע וואכן, וואס 
געדרוקט  שפעטער  עס  איז  רשימות  זיינע  פון 

געווארן אין ספר דברי יואל.

זיין  צו  געהאט  חתונה  האט  לייב  משה  ר' 
פון  טאכטער  א  ע"ה,  הענא  מרת  פרוי  חשוב'ע 
מראשי  ע"ה,  פענדריך  יצחק  ישראל  ר'  הרה"ח 
זייענדיג  וואס  יע"א,  איהעל  שטאט  אין  הקהלה 
איינשטיין  אים  ביי  פלעגן  העיר  נכבדי  די  פון 
הייליגער  דער  זיי  צווישן  ישראל  גדולי  פילע 

קדושת יום טוב זי"ע.

ווען דער רבי זי"ע איז געווען אין לאנדאן האט 
ר' משה לייב ע"ה - מיט זיין חשוב'ע פרוי ע"ה 
הרבנית  פאר  דירה  גאנצע  זייער  איבערגעגעבן 
ווירטשאפט  איר  פירן  קענען  צי  ע"ה,  הצדיקת 
בגדים,  וואשן  קאכן,  ווי  רבי'ן,  דעם  לטובת 

וכדומה.

ר'  האט  חתונה,  די  נאך  לאנדאן  אין  זייענדיג 
נפתלי ממשיך געווען דארט אין טשאבא כולל צו 
געגענט  דער  אין  דארט  אויך  בהתמדה.  לערנען 
האט  ע"ה,  שווער  זיין  נעבן  גרין  גאלדערס  פון 
ריכטיגע  א  שטארקקייט  זיין  ארויסגעוויזן  זיך 
סאטמארער תלמיד, ויגבה לבו בדרכי ה', ווי ער 
איז געגאנגען במשך דעם גאנצן שבת קודש מיט'ן 
יענע  אין  איז  וואס  רעזשוואלקע,  שטריימעל, 
יארן געווען א חידוש אין גאלדערס גרין געגענט, 
זייענדיג ממש א יחיד מיט א שטריימל אויפ'ן גאס 

בריש גלי.

ר'  הרה"ק  צו  גיין  ער  פלעגט  דארט  זייענדיג 
זי"ע, איינמאל בשעת'ן  איציקל פון פשעווארסק 
זיך געזעגענען האט ער געפרעגט ר' איציקל אן 
איציקל  ר'  אים  האט  ענין,  אן  עפעס  אויף  עצה 
תלמיד",  סאטמארער  א  דאך  ביסט  "דו  געזאגט 
וואס קומסטו מיך פרעגן? - ער האט אנגעהאלטן 
התקשרות  דאס  יארן  אלע  די  שפעטער  אויך 

צו די שלושים
הרבני החסיד מוכתר בכתר שם טוב

מוה"ר נפתלי גאלדבערגער ע"ה
מחשובי אנ"ש און פון די ערשטע תושבים אין שטאט
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פלעגט  ער  ווען  זי"ע,  יאנקעלע  ר'  הרה"ק  צו 
אין  פרנסה  לצורך  אנטווערפן  קיין  כסדר  פארן 
ער  האט  דעם  דאנק  א  בערזע.  דיימאנד  דער 
אדמו"ר  כ"ק  יבלחט"א  ביי  התקרבות  גענאסן 
מפשעווארסק שליט"א, וואס האט געזאגט אויף 
]די  זיידן".  ביים  געווען  נאך  איז  "ער  נפתלין  ר' 
דברים  רשימות  געטראפן  יעצט  האבן  קינדער 
וואס ער האט זיך אנגעצייכענט פון זיינע שמועסן 
ד'  יום  שליט"א  רבי'ן  פשעווארסקער  מיט'ן 
יראת שמים  דאס  זעט  מען  ווי  תולדות תשס"ד, 
ענינים  דארט  פרעגט  וועלכער  נפתלי'ן,  ר'  פון 
נאך  און  עשרה  שמונה  תפלת  ביי  כוונה  לגבי 

אינטערעסאנטע ענינים[.

ער  איז  לאנדאן,  אין  תקופה  קורצע  א  נאך 
צוריקגעקומען מיט זיין ב"ב תחי' זיך באזעצן קיין 
וויליאמסבורג בצילא דמהימנותא פון רבי'ן זי"ע, 
ביז סוף שנת תשל"ח ווען ער האט מקיים געווען 

רצון צדיק זיך ארויסציענדיג קיין קרית יואל.

פרישער  גאר  אלץ  נאך  איז  נפתלי  ר' 
געווען  שוין  יאר   20 עטליכע  קוים  אינגערמאן 
ומגדולי  סאטמאר  חסידי  מחשובי  גערעכנט 
העסקנים והנדבנים. עס זענען פארבליבן עטליכע 
איינלאדענונגען פון יענע יארן וואס איז געקומען 
פון רבי'נס הויז, פון בעל הארבער און שפעטער 
פון קרית יואל, אז ער זאל אנטיילנעמען ביי די 
אסיפות, ובפרט יענע יארן פון גרינדן קרית יואל. 
פון ווען ער האט זיך ארויסגעצויגן קיין קרית יואל 
הקהל"  "טובי  ערוועלטע  די  פון  געווען  ער  איז 

וואס ער האט אנגעהאלטן פאר לאנגע יארן.

א  געווען  איז  ז"ל  גאלדבערגער  נפתלי  ר' 
הבית,  בעל  תורה'דיגן  ערליכן  אן  פון  סימבאל 
וועלכער האט מקדש געווען שם שמים מיט זיין 
איידעלן התנהגות אויף טריט און שריט, געווען 
פון די משכימי קום, געדאווענט פרי פירנדיג זיך 
בפשטות ובענות חן מיט ישרות ודרך ארץ, ווי כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א האט דאס ארויסגעברענגט 

ביי זיין הספד לפני מיטתו.

הן  לתורה,  עתים  קובע  א  געווען  איז  ער 
געווען  משתתף  זיך  אויך  און  חברותות,  מיט 
יעדן טאג. אפילו  ביי שיעורים אין בית המדרש 
טאג  א  נאך  ארבעט  די  פון  אהיימקומענדיג 
און  אהין  פארנדיג  הדרך  טילטול  און  ארבעט 
צוריק, פלעגט ער גיין צו די שיעורים ביז שפעט 

אין דער נאכט.

ער פלעגט אויך עוסק זיין בספרי חסידות, נאך 
אלס בחור און שפעטער אלס אינגערמאן פלעגט 
ער האבן א שיעור אין ספרי חסידות ובפרט אין 
יאוואזשנא  אבד"ק  הגה"צ  מיט  הק'  החיים  אור 
די  מיטהאלטן  בקביעות  פלעגט  ער  שליט"א, 
שיעורים ברבים פון אור החיים הק' יעדן שבת, 
די לעצטע 10 יאר האט ער געלערנט אוהחה"ק 
בחברותא מיט ר' געציל פאלאטשעק הי"ו גבאי 
וואכן  לעצטע  די  אין  אפילו  הגדול,  ביהמ"ד 
זייענדיג אין שפיטאל, האט ער אינזינען געהאט 
זאל אים ברענגען דעם אור החיים הק'  אז מען 
פון יענע וואך, אויך ביי די צייטן פון די קאראנא 
אויפ'ן  חברותות  מיט  געלערנט  ער  האט  ה"י 

טעלעפאן.

בצל תומר
כל ימי חייו איז ער געווען אויסטערליש דבוק 
אין רבינו הקדוש זי"ע, ווי עס זענען מעיד אלע 
זיינע באקאנטע אז ס'איז נישט געווען א טאג וואס 
דערמאנט  אדער  גערעדט  האבן  נישט  זאל  ער 

דעם רבין זי"ע.

ער האט לעצטנס דערמאנט מיט בענקשאפט 
די זכי' וואס ער האט געהאט א' סליחות תשכ"ז, 
דאס לעצטע יאר וואס מען האט זוכה געווען צו 
זייענדיג  יארן,  געזונטע  די  אין  די סליחות  הערן 
)זיין  דעמאלט א חתן אין די שבעת ימי המשתה 
חתונה איז געווען דאהי(, איז ער געשטאנען אויבנאן 
נאענט  דער  פון  מיטגעהאלטן  אזוי  סליחות,  ביי 
דאס גאנצע סדר הסליחות פון רבי'ן, וואס ס'איז 

אים געבליבן שטענדיג אין די ביינער.

זען פון א  זיין התקשרות צום רבי'ן קען מען 
תחי'  פרוי  חשוב'ע  זיין  להבחל"ח  וואס  מעשה 
זייער  נאך  יאר  האלב  א  ווען  פארציילט,  האט 
שבת  ערב  און  לאנדאן,  אין  זייענדיג  חתונה, 
שקלים תשכ"ח איז דער רבי זי"ע אוועקגעפאלן 

האט  וואס  סטראוק,  שווערן  דעם  מיט  ל"ע 
דערציטערט די גאנצע וועלט פאר'ן רבינ'ס מצב 
הבריאות, האט ער תיכף יענעם מוצאי שבת זיך 
אפגעשמועסט מיט הרה"ח ר' יעקב עסטרייכער 
ז"ל אז מען מוז פאר'ן רבינ'ס געזונט עפעס טון און 
מ'דארף פארן צו די קברי אבות, ובפרט צום ציון 
פון הייליגן קדושת יום טוב זי"ע, וואס די יארצייט 
איז יענע וואך כ"ט שבט. ר' נפתלי האט געזאגט 
און געטאן, תיכף זונטאג כ"ו שבט האט ער מיט 
ר' יעקב עסטרייכער ע"ה זיך ארויסגעלאזט קיין 
סיגעט און קיין אוהעל צום הייליגן ישמח משה 
זי"ע. אין יענע קאמוניסטישע צייטן איז דער וועג 
געווען מיט מסי"נ, א חלק וועג מיט באנען, אסאך 
שטרעקעס צופיס, איבערגענעכטיגט אין די באן 
זיי האבן  וואו  די קאלטע ערד,  סטאנציעס אויף 

ווען איינער איז געשלאפן איז  זיך איינגעטיילט, 
געגעבן,  אכט  און  וואך  געווען  אנדערער  דער 
אזוי האבן זיי דערגרייכט די שטאט סיגעט ביומא 

דהילולא פון קדושת יום טוב.

ווי די חשוב'ע אלמנה תחי' פארציילט, האבן זיי 
אויפ'ן וועג צוריק זיך געיאגט צו זיין אינדערהיים 
אויף שבת, זענען זיי געלאפן צופיס, אינמיטן וועג 
אים  זיי  האבן  קוילן-טראק,  א  געזען  זיי  האבן 
זייער געבעטן ער זאל זיי ארויפלאזן. נאכן משחד 
אמעריקאנער  עטליכע  מיט  דרייווער  דעם  זיין 
דאלארן האט דער קאמוניסטישער דרייווער נאר 
פון  חלק  אונטערשטן  דעם  אין  געווען  מסכים 
דעם טראק, אזוי זענען זיי אנגעקומען אהיים קיין 
לאנדאן סמוך לכניסת השבת, אינגאנצן שווארץ 
פון די פעך און שטויביג פון די זאמד, אז זי האט 

אים ממש נישט דערקענט.

אינטערסאנט צו באמערקן, אז אין דעם זעלבן 
דאטום ווי יענעם זונטאג שנת תשכ"ח, כ"ו שבט, 
ווען ער איז געפארן קיין סיגעט אלס מסי"נ פאר'ן 
רבי'ן, האט ער 55 יאר שפעטער, פארגאנגענעם 
פאר'ן  ונשמה  נפש  זיין  צוריקגעגעבן  שבט,  כ"ו 

באשעפער.

עיר קרית יואל
יארן  יענע  אין  האט  ע"ה  נפטר  חשוב'ע  דער 
זייענדיג אן עתיר בנכסין געהאט די זכי' צו מהנה 
זיין דעם רבי'ן זי"ע, ווי ער האט געהאט די זכי' 
צו געבן מעמדות געלט פאר רבי'ן זי"ע, און אזוי 
מוסדות,  הייליגע  די  געווען  תומך  אלץ  אויך 
ובפרט אין די בראשית יארן פון התייסדות קרית 
בנפשו,  רבי'ן  פארן  גייט  עס  אז  וויסנדיג  יואל 
צדיק  נפש  זיין  מחיה  זכי'  די  געהאט  ער  האט 
מיט'ן אריינטראגן פאר'ן רבי'ן עטליכע מאל קעש 
צענדליגער  פון  סכומים  גרויסע  שווערע  געלט 
עס  איז  ההם  בימים  וואס  דאלארן,  טויזנטער 
היינטיגן  אויפ'ן  שאצונג  א  תועפות  הון  געווען 
מארקעט עטליכע מיליאן דאלאר, עס איז געווען 
איינמאל ווען ער האט אריינגעטראגן פאר'ן רבי'ן 
הנאה  אזוי  זי"ע  רבי  דער  האט  נכבד,  סכום  א 
געהאט אז עטליכע מאל אינמיטן טאג האט דער 
רבי גערעדט דערפון אין שטוב מיט א שמחה און 

א קורת רוח.

שבעה  ביי  יעצט  פארציילט  האבן  עס  ווי 
עטליכע אידן, וואס זענען אין יענע יארן געווען 
פון די הנהלת הקריה ומראשי העיר, אז ווען מען 
די  פון  דירות  ערשטע  די  בויען  געענדיגט  האט 
איז   ,1 סעקשאן  אין  אפארטמענטס  גארדען 
געווען לכתחילה דער פלאן אז עס גייט קאסטן 
האט  סוף  צום  אבער  דירה,  א   $9.000 בערך 
די  געקאסט מער, האט  עס האט  אז  געזען  מען 
הנהלה גערעדט דערוועגן מיט'ן רבי'ן אז מ'דארף 
רבי  דער  אבער  ציבור,  פונעם  העכערן  למעשה 
זי"ע האט נישט געלאזט בעטן מער פון די קונים, 
וואס  פרייז  די  מיט  האלטן  זיך  זאל  מען  נאר 
זי"ע  רבי  דער  און  לכתחילה,  געבעטן  מ'האט 
האט דעמאלט געזאגט, אז ער נעמט אויף זיך צו 
באצאלן דעם דיפערענץ. איז ר' נפתלי ע"ה מיט 
רבי'ן  דעם  אקעגנגעקומען  נגידים  עטליכע  נאך 
דעם  אראפנעמענדיג  סכום,  גרויסן  א  מיט  זי"ע 
זי"ע  עול פון רבי'ן, און פון דעם האט דער רבי 

צום סוף באצאלט די דיפערענצן.

דער חשוב'ער נפטר ע"ה פלעגט דערציילן וואס 
איז אים אויסגעקומען מחי' זיין דעם רבי'ן, עס איז 
געפארן  איז  ער  ווען  יארן  ל'  אנפאנג  די  געווען 
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זיין פרוי תחי' צו אירע  צוזאמען מיט להבחל"ח 
עלטערן קיין לאנדאן יע"א, איז ער געגאנגען זיך 
געזעגענען פון רבי'ן זי"ע, עס איז פונקט דעמאלט 
אויסגעקומען אז בעפאר אים איז געווען א רייע 
זענען דעמאלט געפארן  וואס  פון אנדערע אידן 
אזוי געשטאנען  זענען  זיי  און  ישראל,  קיין ארץ 
פאר'ן רבין בעטנדיג א ברכה, זאגנדיג אז זיי פארן 
קיין ארץ ישראל, וואס כידוע איז דעת קדשו פון 
קיין  פארן  מ'זאל  ניחא  אזוי  געווען  נישט  רבי'ן 
אויף  ראי'  די  געקומען  ס'איז  ווען  ישראל.  ארץ 
ר' נפתלי אריינצוגיין, האט ער נאכ'ן איבערגעבן 
דאס קוויטל זיך אנגערופן אז ער פארט אי"ה די 
אנדערע וואך. האט דער רבי תיכף מפסיק געווען 
און אויפגעהויבן די אויגן, פרעגנדיג "דו פארסט 
אויף  אויך  פארט  ער  אז  מיינענדיג  אויך"?  שוין 
ארץ ישראל. האט זיך ר' עזריאל ע"ה אנגערופן: 
ניין, ניין, דער יונגערמאן פארט קיין אייראפע צו 
און  צושמייכלט  רבי  דער  זיך  האט  שווער,  זיין 
אזא  מיט  מאכנדיג  הענט,  ביידע  אויפגעהויבן 
אז  גוט  "שוין,  שמחה,  מיט  זאגנדיג  און  תנועה, 
ערגעץ  שוין  פארט  וואס  איינער  ב"ה  דא  ס'איז 
אנדערש"... דער רבי האט אים הארציג געזעגנט.

פאר  ונדבנים  נותנים  די  פון  געווען  איז  ער 
די הייליגע מוסדות אין קרית יואל, עס איז נאך 
בנין  ערשטן  דעם  אין  פארצייכנט  דא  היינט 
הבית רחל א כתה וואס איז נתנדב געווארן דורך 
ישראל  הר"ר  ברודער  זיין  מיט  בשותפות  אים 
שווימער  מענדל  הר"ר  להבחל"ח  און  ע"ה,  ארי' 
שליט"א ראה"ק. ווי מען קען אויך הערן אויף דער 
רעקארדירונג פון די טעיפס פון יענע יארן ביים 
מגבית לטובת בנין המתיבתא בקרית יואל, ווי ער 

איז זיך משתתף מיט א סכום הגון ונכבד.

ר' נפתלי האט געהאט די זכי' צי זיין די אכסניא 
מתולדות  הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  פאר  תורה  של 
אהרן בעל דברי אמונה זצ"ל, ווען זיין עלטערע 
יארן  יענע  פלעגט  ע"ה  ארי'  ישראל  ר'  ברודער 
מקדיש זיין ביתו פאר א מסיבה להחזקת מוסדות 
תולדות אהרן, און דאס פראווען דעם עולם מיט 
קוויטלעך פלעגט זיין ביי ר' נפתלין אין שטוב. עס 
איז נאך פארבליבן אינעם אלטן בנין פון מוסדות 

תולדות אהרן אין ירושלים עיה"ק א "בית האוכל" 
וואס איז נתנדב געווארן בשותפות דורך די צוויי 
ברידער און שותפים ר' ישראל ארי' און ר' נפתלי 

ע"ה.

צו  אריינגעטון  שטארק  געווען  ער  איז  אויך 
העלפן מייסד זיין די "חברה הצלה" בקרית יואל, 
ער האט יענע יארן געטון השתדלות בגוף ובממון 
הר"ר  להבחל"ח  נעורים  ידיד  זיין  מיט  צוזאמען 
פון  גרינדער  דער  הי"ו,  שטיינבערג  אהרן  משה 
חברה הצלה, איינצוקויפן אלע עקוויפמענטס און 
די ראדיאס וואס מען דארף פאר די חברה הצלה. 
געווען דער  ר' נפתלי צבי  איז  א לאנגע תקופה 
טרעזשואר פון די חברה הצלה, ער האט גענומען 
זיין פעיראל טשעק דעם עול הפרנסה פון  אויף 
א  בלייבן  ס'זאל  כדי  מעמבער'ס,  די  פון  איינע 
גאנצע וואך א מעמבער אין שטעטל, ער פלעגט 
די  געלט פאר  יארן שאפן  יענע  אסאך ארומגיין 
פלעגט  שבתים  זומער  די  אין  אויך  אזוי  הצלה, 
ער גיין צופיס צו די אלע קאנטריס בשכינות פון 
קרית יואל מאכן די אפיעלס לטובת חברה הצלה.

ווייטער  ער  האט  הסתלקות  רבי'נס  נאכ'ן 
ממשיך געווען מיט שיינע סכומים פאר הרבנית 
הצדיקת ע"ה פאר אירע צדקה צוועקן, ער פלעגט 
אסאך מאל אויך זיצן נאך געלט אין בית המדרש 
א  פאר  אויך  אזוי  צדקות.  רביצינ'ס  די  לטובת 
מהנה  און  איר  צי  אריינגיין  ער  פלעגט  שמחה 

געווען מיט געלט.

די  געגרינדעט  האט  ע"ה  רביצין  די  ווען 
ער  איז  שעשועים",  "ילד  היים  קימפעטארין 
געווען פון די הנהלה און קאמיטע צוזאמען מיט 
הנגיד מוה"ר אברהם  ידיד הרבני  זיין  להבחל"ח 
אומפארגעסליכן  פון  זון  שליט"א,  לעפקאוויטש 

ראש הקהל רבי לייביש ז"ל ועוד.

פון  ווייטער  געווען  ע"ה  נפתלי  ר'  איז  אויך 
המדרש  בית  מתפללים  אנגעזעענע  חשוב'ע  די 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ווען  און  יואל,  בקרית  הגדול 
הברך משה זי"ע פלעגט זיין אין קרית יואל, האט 
שנת  טישן.  די  און  תפלות  די  מיטגעהאלטן  ער 
א שמחת  געמאכט  ע"ה  נפתלי  ר'  האט  תשמ"ב 
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In Stock
and ready
to deliver

‡י"ה

גאנצע סעטס         איינצעלנע חלקים

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

רהמביFurniture

ס‡נ„על'ס

845.662.4151
845.783.4151

Many Styles
and Sizes

בס"ד

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 

רעדן,שרייבן און ליינען עינגליש! 

845.836.2355
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ברית מילה פאר זיין זוהן ני"ו, איז דער רבי דער ברך משה זצ"ל 
ספעציעל געקומען צו פארן פון וויליאמסבורג צו זיין סנדק.

ווען כ"ק מרן הברך משה זי"ע איז געווען תש"מ אויף שבת אין 
שטאט וויען-עסטרייך, דאן אלס סיגעט-סאטמארער רבי, איז ר' 
נפתלי ע"ה געווען אין לאנדאן, און יענעם זונטאג בייטאג האט ער 
גענומען א פליגער קיין וויען אויך צו זיין דארט און מיטהאלטן. 
א  ארויסגענומען  ער  רב, האט  נייעם  זיין דעם  וועלנדיג מחזק 
משה  ברך  דער  רבי'ן  דעם  איבערגעגעבן  עס  און  נכבד  סכום 
זצ"ל. דער רבי איז זייער איבערגענומען געווארן פון דעם וואס 
א אינגערמאן, וואס קען אים נישט פון פריער, זאל אים געבן אא 
סכום הגון, האט ער זיך אנגערופן: יונגערמאן, זעצט אייך אראפ, 
איך וויל אייך עפעס זאגן, "מען זעט אז איר זענט דעם פעטער'ס 
אויך  בית המדרש  סיגוטער  אין  מיר  ביי  איך האב  א תלמיד!" 
עשירים, און ווען איך דארף האבן עפעס פאר תיקון הבית אדער 
פאר די ישיבה קומט מיר אן שווער ארויסצובאקומען א שיינעם 

סכום, "דאס איז אלעס נאר פון רבי'נס כח".

אזוי אויך שפעטער ביי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א פלעגט ר' 
נפתלי ע"ה כסדר קומען מיטהאלטן די תפלות און די טישן און 
לבו  נדבת  ווייטער  אנהאלטנדיג  קהלה,  די  פון  מאורעות  אלע 
קרית  אין  הק'  מוסדות  די  פאר  ובפרט  הקהלה,  לטובת  הטוב 
יואל, ווי אויך פלעגט ער כסדר אריינקומען אויף די ימים טובים 

מיטצוהאלטן במחיצת כ"ק מרן רבינו שליט"א.

ערליכע  די  שטיצן  צו  געפיל  א  האבן  ער  פלעגט  יארן  אלע 
טריפה'נע  קיין  נישט  נעמען  וואס  ישראל  ארץ  אין  מוסדות 
געלטער, אזוי אויך איז ער אלע יארן געווען גאר א שטארקער 
תומך פאר די הייליגע מוסדות יטב לב בארה"ק, און ער פלעגט 
שטענדיג מחזק זיין די אלע ערליכע משולחים פון ארץ ישראל און 
די אלע חתנים וואס פלעגן קומען נאך געלט, ער אליין פלעגט 
אויך ארומגיין מיט משולחים נאך געלט אין די הייזער פון נגידים.

א שיינער כיבוד אב
גאר שטארק האט ער זיך אפגעגעבן מיט כיבוד הורים, ער 
פלעגט אלס בחור אויפשטיין פארטאגס זייער פרי, וויבאלד זיין 
טאטע ז"ל פלעגט יעדן טאג גיין נאך געלט, און ער פלעגט שוין 
גיין אין בית המדרש אזוי פרי ווי 3:00 פארטאגס לערנען, ווי ער 
האט מקפיד געווען צו זיין פון די עשרה ראשונים )ר' אבא ע"ה 
האט טאקע געלאזט צוואה אז מען זאל גארנישט שרייבן אויף זיין מציבה 
נאר דאס אז ער איז געווען פון די עשרה ראשונים, און אז ער איז געגאנגען 
אסאך נאך געלט(. ר' נפתלי ע"ה האט מורא געהאט צו לאזן דעם 
טאטן גיין אליין אויף דער גאס אזוי פרי פארטאגס, ובפרט אין 
יענע יארן, פלעגט ער אויפשטיין גאנץ פרי אלעמאל מיטצוגיין 

מיט'ן טאטן.

אפגעשפילט  זיך  האט  עפיזאד  אינטערעסאנטער  אן  גאר 
איינמאל ווען זיין טאטע ר' אבא ז"ל האט זיך נישט גוט געשפירט 
אין  אריינצוגיין  געדארפט  מ'האט  און  ביינאכט  השנה  ראש 
שפיטאל, אבער ער האט געזאגט אז אן דעם וואס דער רבי זי"ע 
זאל אים הייסן און געבן זיין ברכה, גייט ער נישט אין שפיטאל. 

טאטנ'ס  מיט'ן  אפגעבן  אלץ  זיך  פלעגט  וואס  נפתלי  ר' 
געזונט זייענדיג אביסל באהאווענט אין דאקטעריי א.ד.ג, האט 
זיך געבעטן ביים טאטן אז מען קען נישט ווארטן אויפ'ן רבי'ן 
יעצט ראש השנה ביינאכט, ווען פון אלע עקן שטאט שטראמען 
מענטשן אנווינטשן לשנה טובה פארן רבי'ן, אבער ר' אבא האט 
געוואלט זייער שטארק האבן קודם ברכת קדשו פון רבין זי"ע, 
איז ר' נפתלי שנעל געלאפן צוריק אין בית המדרש, פרובירנדיג 
רבי'ן,  ביים  זיין  מזכיר  צו  עולם  גאנצן  דעם  דורכצושטופן  זיך 
באשלאסן  ער  האט  געווען,  מעגליך  נישט  אים  איז  עס  אבער 
אריבערצולויפן צום רבי'נס הויז און דארט אפווארטן דעם רבין 
זי"ע, אבער ווען ער איז אנגעקומען דארט האט ער שוין געטראפן 
א גרויסן עולם ווארטן וועלנדיג אריינכאפן 'לשנה טובה', אבער 
ר' נפתלי האט געוואוסט אז דאס איז זיין טאטנ'ס רצון, האט ער 
זיך עטליכע מאל פרובירט אריינצושטופן, און כאטש מ'האט אים 
צוריק ארויסגעשטופט, האט ער זיך נאכאמאל אריינגעשטופט 
ביז נאך עטליכע מאל איז אים געלונגען צוצוקומען צום רבין 
זי"ע מזכיר זיין דעם טאטן. דער רבי זי"ע האט זיך דאן אנגערופן 

פאר די ארומיגע "דאס הייסט א שיינער כיבוד אב" ]הרה"ח ר' 
עזריאל גליק ז"ל משב"ק האט עס מיט יארן שפעטער דערציילט 

פאר א ידיד פון ר' נפתלי.[

זיין מאמע תחי', האט ער כסדר מכבד  אזוי אויך להבחל"ח 
זיין, זי האט יארן לאנג געארבעט פאר אים אין די ביזנעס אלס 
סעקרעטאר וכדומה, די קינדער האבן יעצט געטראפן א שיינע 
הארציגע בריוו וואס זיין מאמע תחי' שרייבט אים מיט איבער 
20 יאר צוריק פול מיט הכרת הטוב פאר די אלע יארן, אזוי אויך 

איז ער כסדר געקומען צו איר במשך די וואך און אויף שבתים.

אינעם  ומתן  במשא  געווען  עוסק  יארן  זיינע  אלע  האט  ער 
דיאמאנטן בערזע אין מאנהעטן, וואו ער איז געווען באוואוסט 
אינעם גאנצן ארום מיט זיין נאמנות און ישרות, און זיין מבינות 
להבדיל  ווי  אידן  מיטארבעטער,  אלע  וואס  שטיינדלעך,  אויף 
גוים צוגלייך, האבן געוואוסט אז מ'קען זיך אויף אים פארלאזן.

ער  וחסד,  צדקה  מיט  געווען  עוסק  ער  האט  דארט  אויך 
פלעגט שאפן געלט פאר אידן צווישן די סוחרים אין 47 סטריט, 
אזוי אויך האט יעצט אינמיטן די שבעה בשעת מנחם אבל זיין 
פארציילט א איד וואס קומט פון ארץ ישראל, און חתונה געהאט 
דא בערך 30 יאר צוריק, אז ער האט געזוכט פרנסה, האט ער 
געטראכט אריינצוגיין האנדלען מיט דיאמאנטן אין די 47 סטריט, 
אנקומענדיג אהין איז ער געווארן פארלוירן, נישט וויסנדיג וואס 
צו טון, האט ער אפגעשטעלט איינעם און אנגעפאנגען פרעגן 
דא און דארט, זאגט אים יענער, הער מיך אויס איך ווייס נישט 
מיט וואס איך קען אייך העלפן, איך מיין אז איר זאלט גיין צו 
ר' נפתלי גאלדבערגער, ער איז א בעל חסד וטוב עין, ער קען 
דיך  וועט  פון האנדלען, ער  און  דיאמאנטן  די  פון  ליין  די  גוט 
קענען אויסלערנען די ליין. פארציילט דער איד, וכך הוה, איך 
ביך ארומגעלאפן זוכן ר' נפתלי, און איך האב אים געזאגט אז 
איך וויל אנפאנגען טון פרנסה, מיין הארץ ציט מער עפעס אין 
די דיאמאנט ליין, איז ר' נפתלי געגאנגען מיט מיר עטליכע וואכן 
און  שטיינער  די  פון  מהות  די  אויסלערנען  פרובירט  מיך  און 

וויאזוי עס גייט דאס האנדלען און פארקויפן.

פריינטליכער  א  זייענדיג  מהות,  זיין  געווען  טאקע  איז  אזוי 
און צוגעלאזענער מענטש וואס האט זיך אראפגעלאזט צו יעדן 
איינעם, ער האט געהאט פאר יעדן א אוזן קשבת און א גוט ווארט 
די מתפללים  און  ארומיגע  זיינע  אלע  אז  אזוי  זיין,  צו  צו מחזק 

פונעם ביהמ"ד האבן געשפירט א נאענטן קשר מיט אים.

מת בערב שבת סימן יפה לו
אין די לעצטע פאר וואכן איז ער דיאגנאזירט געווארן רח"ל 
מיט די ביטערע מחלה ל"ע, וואו זיין לעבער איז געווארן אין א 
שוואכן צושטאנד ה"י, אויך האבן זיך געמאכט קאמפליקאציעס 
מיט די נירן ה"י, און ער האט אנגעפאנגען גיין אויף דיאלעסיס, 

וואס האט אים זייער אפגעשוואכט.

ליגענדיג על ערש דוי האט ער פארציילט עטליכע מאל פאר 
געזעגנט  זיך  האט  ער  וואס  מאל  לעצטע  דאס  אז  קינדער,  די 
זי"ע  רבי  דער  אים  האט  הסתלקות,  פאר'ן  קורץ  רבי'ן  ביים 
אנגעווינטשן 'הצלחה', און ר' נפתלי האט אזוי איבערגעפרעגט: 
הצלחה?, האט דער רבי זי"ע געזאגט בלשון קדשו 3 מאל: "יא, 
יא, יא", און דער רבי איז שטיל געבליבן. א מינוט שפעטער האט 
זיך דער רבי אנגערופן "אויב נישט יעצט, איז אויף שפעטער". 
מצב  יעצטיגן  מיין  אויף  זיין  קען  אויסגעפירט  נפתלי  ר'  האט 
א  געווען  איז  עס   - "אויף שפעטער".  געמיינט  רבי  דער  האט 
פלא, ווייל ער האט קיינמאל פריער במשך אלע יארן עס נישט 

פארציילט.

גערעדט  נאך  ער  האט  שפיטאל  אין  טאג  לעצטן  אינעם 
געהעריג, עס האט בכלל נישט אויסגעזען אזויי שמאל דער מצב, 
ער האט אויפדערנאכט געמאכט א בורא פרי הגפן אויף כוס של 
ברכה פון רביה"ק זי"ע, און פון הגה"ק רבי איציקל מפשעווארסק 
זי"ע, און פון הגה"ק הרמ"א פריינד זי"ע גאב"ד ירושלים. ווען 
זיין זון האט אים געפרעגט צו ער דארף נאך, האט ער געזאגט 
אז יא און נאכאמאל געטרונקען, א קורצע צייט שפעטער האט 
זיך  און  ברכת שהכל  א  געמאכט  וואסער,  אביסל  געבעטן  ער 
שלאף  אינמיטן  פלוצלינג  און  אראפלייגן,  אביסל  געגאנגען 

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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עפעס  אז  באמערקט  מען  האט  הלילה  בחצות 
איז נישט גלאטיג, מען האט תיכף אלארמירט די 
גאנצע שטאב דאקטורים וואס האבן פרובירט צו 
אז  פעסטגעשטעלט  האבן  זיי  אבער  ראטעווען, 
ער איז שוין נישט בין החיים ל"ע, מת בערב שבת 

סימן יפה לו.

ערב שבת  צופרי  פרייטאג  ארויס  איז  לוי'  די 
קודש פארנט פון גרויסן בית המדרש דקהל יטב 
וואס ער  לב אויף ראדני סט. דאס בית המדרש 
פלעגט רופן "דעם רבי'נס בית המדרש", און ווען 

לעצטע  די  ובפרט  אריינקומען,  פלעגט  ער  נאר 
יארן ווען ער פלעגט זייער אפט אריינקומען אויף 
שבת צו להבחל"ח זיין מאמע תחי', איז ער געווען 

א מתפלל קבוע אין בית המדרש הגדול.

צוליב קדושת שבת האט מען זיך זייער מזרז 
דוד  ר'  הרה"ג  געווען  מספיד  האבן  עס  געווען, 
גליק שליט"א, א נאענטער ידיד ושכן טוב, וואס 
האט באוויינט זיין ידיד נעורים און פארציילט ווי 
געטון  האט  נפתלי  ר'  וויפיל  נאך  געדענקט  ער 
קרית  גרינדן  ביים  ובפרט  זי"ע,  רבי'ן  פאר'ן 

קינדער  די  געווען  מספיד  האבן  דערנאך  יואל, 
וויליאמסבורג,  פון  הי"ו  ארי'  ישראל  יוסף  הר"ר 
הי"ו  יחזקאל  שאול  הר"ר  און  הי"ו,  דוד  הר"ר 
פון מאנטרעאל. צום לעצט האט געהאלטן גאר 
א רירענדן הספד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, זיך 
גוטן  א  גאר  פארלוירן  האב  "איך  אויסדריקנדיג 
פריינט". דער רבי שליט"א האט אויך דערמאנט 
רבי'ן  צום  התקשרות  און  דביקות  שטארקן  זיין 
ומתן  משא  זיין  און  צדקות,  גרויסע  זיינע  זי"ע, 

באמונה.

קרית  קיין  געפארן  מטה  די  איז  דארט  פון 
יואל וואו פארנט פון גרויסן ביהמ"ד דקהל יטב 
געווען  איז  נפטר ע"ה  וואו דער חשוב'ער   - לב 
ציבור  ריזיגער  א  גאר  האט  קבוע,  מתפלל  א 
אפגעווארט, טראץ די שווערע גאס רעגנס בשעת 
לו,  יפה  סימן  מטתו  על  מזלפין  שגשמים  )מת  לוי'  די 
פאסיגן  דעם  אפגעבן  קענען  צו  מז.(,  דף  סנהדרין 

כבוד פאר דעם אלעמען באליבטן תושב העיר.

הספדים  רירנדיגע  גאר  געהאלטן  האבן  עס 
שליט"א  ברוין  יודא  יעקב  ר'  הרה"ג  מחותן  זיין 
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר דקיט"ל, וואס האט מיט 
גרויס צער און בכיות ארויסגעברענגט די גרויסע 
חשיבות  זיין  דערמאנט  דערביי  און  אבידה, 
האט  דערנאך  טובות.  ובמדת  ותפלה  בתורה 
שליט"א  טויב  הערשל  ר'  הרה"ג  געווען  מספיד 
אב"ד בעהוץ, א גאר נאענטער ידיד נעורים מיט'ן 
חשוב'ן נפטר ע"ה, דערנאך האט מספיד געווען 
הרה"ג ר' שמואל יעקב מייזעלס שליט"א דומ"ץ 
בית המדרש בית מרדכי לייב דקיט"ל, עס האט 
זיין  הספד  ווארימע  א  מיט  געווען  מספיד  אויך 
חשוב'ער איידעם הרבני הנגיד הרב אליעזר דוד 
קרויס שליט"א, מהנהלת המוסדות בקרית טאהש, 
ברודער  חשוב'ע  זיין  געווען  מספיד  האט  אויך 
ארויסברענגדיג  הי"ו  גאלדבערגער  יעקב  הר"ר 
זיין גרויסע אהבה פאר די גאנצע משפחה און זיין 
כיבוד אב ואם, און צום סוף האט זיך געזעגענט 
בשם די קהלה דער גבאי ביהמ"ד הגדול און זיין 
חברותא וואס האט געלערנט מיט אים בקביעות 
די לעצטע צען יאר הרה"ח ר' געציל פאלאטשעק 

הי"ו.

ער איז געקומען לקבורה אינעם ביה"ח דקהל 
ר'  הרה"ח  ברודער  חשוב'ן  זיין  נעבן  לב  יטב 
ישראל ארי' גאלדבערגער ז"ל, וואס איז ליידער 

אוועק בשעת די קאראנע עפאכע.

אלמנה  חשוב'ע  זיין  איבערגעלאזט  האט  ער 
צו  יארן געשטאנען  איז אים אלע  וועלכע  תחי', 
דער האנט מיט גרויס געטריישאפט, און זיי האבן 

אינאיינעם להבחל"ח אויפגעשטעלט אזא שיינע 
מעשה  ואנשי  חסידים  ולתפארת,  לשם  שטוב 

ותלמידי חכמים.

הי"ו  יצחק  חיים  מוה"ר  הנגיד  הרבני  זין:  די 
פון וויליאמסבורג, הרב ר' ישראל ארי' הי"ו פון 
וויליאמסבורג, הרב ר' דוד הי"ו פון וויליאמסבורג, 
פון  הי"ו  יחזקאל  שאול  מוה"ר  הנגיד  הרבני 
הרבני  הי"ו,  יואל  ר'  הנגיד  הרבני  מאנטרעאל, 

הנגיד ר' מרדכי הי"ו.

און די חשוב'ע טעכטער און איידעמער שיחי', 
מהנהלת  הי"ו  קרויס  דוד  אליעזר  מו"ה  אשת 
מרדכי  מו"ה  אשת  טאהש,  בקרית  המוסדות 
פריעדמאן הי"ו מגבאי ביהמ"ד בית כהנא דקיט"ל, 
אשת מו"ה פנחס ברוין הי"ו, אשת מו"ה אברהם 
הערש פייערווערקער הי"ו, און אשת מו"ה שרגא 
אייניקלעך  אור  אייניקלעך,  און  שיחיו,  שווארץ 

יראים ושלמים.

זיין  להבחל"ח  פאר'אבל'ט  ער  האט  אויך 
ושנים,  ימים  לאורך  שתחי'  מאמע  חשוב'ע 
און  געווען,  מכבד  שטארק  אזוי  האט  ער  וועם 
ביהמ"ד  גבאי  הי"ו,  יוסף  ר'  הרה"ח  ברידער  די 
הגדול, הרה"ח ר' יעקב הי"ו פון קרית יואל, און 
הרה"ח ר' ברוך מרדכי הי"ו פון וויליאמסבורג, און 
א שוועסטער אשת הרה"ח ר' יצחק ענגלענדער 
הי"ו פון קרית יואל ]פאר 2 יאר צוריק האט ער 
פארלוירן זיין עלטסטע ברודער הרה"ח ר' ישראל 

ארי' ע"ה מפארי אנ"ש[.

די הקמת המצבה איז פארגעקומען ערב שב"ק 
מיט  געווען  מספיד  האט  עס  וואו  תרומה,  פ' 
קורצע ווערטער דער זון הר"ר שאול יחזקאל פון 
מאנטרעאל, א רירנדער הספד האט געהאלטן זיין 
הגדול,  דביהמ"ד  גבאי  הי"ו  יוסף  הר"ר  ברודער 
דערציילנדיג אז הגה"ק ר' משה ארי' פריינד זי"ע 
טאטן  זיין  בשם  דערציילט  האט  ירושלים,  פון 
הגה"ק מהוניאד זי"ע, וואס האט געזאגט פאר זיין 
וואס ער קומט  נישט מיט  ווייסט  פטירה אז ער 
ארויף אויף יענער וועלט, נאר די איינע זאך אז 
זיך  וואסער  ברענגען  צו  געווען  זוכה  האט  ער 
צו וואשן פאר הייליגן ייטב לב זי"ע - האט ער 
ז"ל האט  ר' נפתלי  זיין ברודער  אויסגעפירט אז 
אויך זוכה געווען צו ברענגען וואסער פאר'ן רבין 
זי"ע ווען דער רבי האט פארראכטן די תפילין של 
ראש, איז ער שנעל געלאפן ברענגן וואסער, איז 
דער זכות קיים וקאי אז ער זאל אנקומען צו זיין 

מנוחה נכונה, עדי יקוצו וירננו שוכני עפר.

יהא זכרו ברוך.

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

845.537.1100

Pick-up
Available  
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מודעה חשובה

שמות
קארטלעך

פאר אלע
 אויסגעצאלטע מעמבערס

איז שוין געווארן

ארויס געשיקט
אוף די ּפאסט!

די פונקטליכע 'זמנים' און 'פלעצער'
שטייען אויף די קארטלעך

הנהלת הקהלה

בס״ד

קהל יטב לב
סאטמאר
קרית יואל
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקדוש זי"ע
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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חומתינוחומתינו
משמרת

נָאענט צו טויזענט "מתנדבים" פון "מרכז הצלה" 
גרייטן זיך מיט הייליגע געפילן צו מעמד 
נהדר כינוס התחזקות אין די נָאענטע ווָאכן

זיך  גרייטן  שטימונג  דערהויבענע  א  מיט   
מטה  ביים  מתנדבים  טויזענט  ַאריבער  די 
רַאטעווען  וועלכע  הצלה",  "מרכז  שע"י  הסברה 
שמד  פון  ישראל  נשמות  צענדליגער  טעגליך 
בַאטייליגן  צו  זיך  מיליטער,  ציוניסטישן  אין 
ריזיגן  ביים  רוח  קורת  של  שעות  מיטלעבן  און 
וועט  ווָאס  מתנדבים,  כינוס  צענטרַאלן  און 
דעם  והדר  ּפאר  ברוב  ווערן  ָאּפגערָאכטן 
קומענדיגן ליל שישי ל' ניסן הבעל"ט, געווידמעט 
צו געבן חיזוק און הדרכה פאר די פילע מתנדבים 
וועלכע שטייען פָארנט פון די 'לשכות הגיוס' מיט 

ַא אויסטערלישע געטריישאפט.

ווָאס  יָארן  "שמיטה"  ַא  צו  נָאענט  שוין  ס'איז 
אויפ'ן  שטייען  מתנדבים  נפש'דיגע  מסירת  די 
טעגליך,  טָאג  הגיוס"  "לשכות  די  ביי  פרָאנט 
נישט  זיי  הַאלט  גָארנישט  ווען  ביומו,  יום  מדי 

היצן  וברוח,  בגשם  ישבותו,  לא  וחורף  קיץ  ָאּפ, 
שוין  זיי  הָאבן  דערמיט  ווָאס  פרעסטן,  און 
פון  נשמות  אידישע  טויזענטער  ָאּפגערַאטעוועט 

רוחניות'דיגע שמד ב"ה. 

דער  פָארקומען  דעריבער  וועט  ַאצינד 
וועט פַאראייניגן  ווָאס  הערליכער מעמד מרומם 
די ַאלע שומרי משמרת הקודש. דער מעמד ווערט 
פָארקומען אויף זייער א שיינער און עלעגאנטער 
זיך פאר חשוב'ע מצילי  ּפַאסט  ווי עס  פארנעם, 

נשמות ישראל.

ביים גרויסן מעמד וועט מען הערן פייערדיגע 
דרשות חיזוק והתחזקות פון די רבנים הגאוה"צ 
שליט"א וועלכע וועלן ַארויסהייבן דָאס חשיבות 
הסברה  מטה  די  דורך  ּפעולות  הייליגע  די  פון 
וואס אין אנפאנג  פָארנט פון די 'לשכות הגיוס', 
און מען  א פאנטאזיע  ווי  אויסגעקוקט  עס  האט 

ב"ה  ָאבער  דערביי,  שטיין  קענען  נישט  וועט 
טויזנטער  און  יָאר  ַאזויפיל  ָאן  שוין  דאס  הַאלט 
ניצול  דורכדעם  שוין  זענען  ישראל  נשמות 

געווארן.

מען וועט הערן ערשטהַאנטיגע געשיכטעס פון 
אידן וועלכע וועלן אויפטרעטן און בַאדַאנקן די 
עסקני "מרכז הצלה" וועלכע הָאבן זיי געהָאלפן 
געווען  זענען  זיי  ווען  וועג,  שווערן  דעם  אין 
זענען  זיי  ביז  מיליטער  מיט'ן  פַארּפלָאנטערט 

ענדליך גע'פטר'ט געווָארן. 

דער מעמד מרומם וועט גלייכצייטיג דינען ַאלס 
ַא רוף פון "מי לה' אלי", צו ָאנשליסן דעם ציבור 
זיך מחזק צו זיין און מקבל זיין אויף זיך ממשיך 
צו זיין שטיין פָארנט פון די 'לשכות הגיוס', ווָאס 
ווען נישט  ַאז  ַאלע עסקני המערכה זענען מעיד 
די יונגעלייט וואלטן צוזאמענגענומען די קעיסעס 

ביי 
י  ד
י  ר שע
 , ם נ ה י ג
ן  ט ל א ו ו

ר  ע ד י י אסאך ל זייער 
זיי  אין פון  אריינגעפאלן 

די  און  דעם מיליטער,  הָאבן  מתנדבים 
ישראל  נשמות  די  זיין  מציל  אין  חלק  גרעסטן 

פשוטו כמשמעו.

די  געמַאכט  שוין  ווערן  טעג  יעצטיגע  די  אין 
פיבערהַאפטיגע הכנות צו דעם גרויסן מעמד ווָאס 
ַאנטשּפרעכט צו זיין ַא זעלטענע מַאניפעסטַאציע 
פון קידוש ה' און מלחמה לה' בעמלק מדור דור. 

הנה ימים באים!

פַארשטערקערטע מערכה בַאנייט אין פולן שוואונג קעגן "מחטיאי 
הרבים" געשעפטן ווָאס פַארקויפן שעדליכע טעכנָאלָאגישע כלים

איבערגעפרישט  פונדָאסניי  איז  ווָאך  די 
געווָארן די הייליגע מערכה על משמר קדושת 
הרבים  מחטיאי  די  ָאּפשטעלן  צו  ירושלים, 
אין  געגנטער  היימישע  די  נעבן  געשעפטן 
ירושלים עיה"ק, אויף די 'גאולה' גַאס, וועלכע 

פַארקויפן טריפה'נע כלים, אשר רבים חללים 
הפילה רח"ל. 

עס איז פָארגעקומען ַא גרויסַארטיגע מחאה 
ריזיגער  ַא  פון  בַאטייליגונג  דער  מיט  גדולה 
רבי  הגה"צ  ובראשם  ירושלים,  יקירי  ציבור 

קהלת  מנהיג  שליט"א  טורצין  דוד  יהושע 
הָאט  עס  הקהלה.  רבני  די  מיט  ּפרושים, 
אויפגעטרעטן מיט ַא פייערדיגע דרשת מחאה 
רב  שליט"א  לינדער  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 
ַא  הָאט  ציבור  דער  און  יעקב,  נוה  בשכונת 

לענגערע צייט אויסגעשריגן דעם קול מחאה 
כדת של תורה. 

נָאך  געּפלַאנט  ווערט  טעג  נָאענטע  די  אין 
גרעסערע און נָאכַאנַאנדע מחאות ביז די נגע 

וועט זיך בעז"ה ָאּפטון פון ירושלים עיה"ק.

לחיזוק המתנדבים
להצלת בחורי ישראל 

ע"י לשכות הגיוס

ל'
ניסן

תשפ"ג

ת ד י ע ו

ֵ
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חומתינוחומתינו
משמרת

הקודש  קהל  ראתה  עין  אשרי   – ירושלים 
בנין  פארן  הבית  חנוכת  חגיגת  ביים  רוגשים 
אדיר "בית שרה" שע"י בית חינוך לבנות "בנות 
ישראל  ומאורי  גדולי  מרנן  בראשות  ירושלים", 
צונויפגעקומען  זיך  זענען  וועלכע  שליט"א 
שמחה  מיטן  חבל  לקחת  אחד,  בלב  אחד  כאיש 
פון דער חינוך הטהור, צוזאמען מיט די חשוב'ע 
וידידי  תומכי  הבנין,  בוני  געסט  אויסלענדישע 
מוסדות הקדושים "בנות ירושלים", כולם בשמות 

יקראו מחזיקי חינוך הטהור בארה"ק. 

מיט א קנאפע צוויי יאר צוריק, ערבי פסחים 
מעמד  דער  געווארן  געפראוועט  איז  תשפ"א 
'הנחת אבן הּפינה' פון דעם בנין המפואר, דורך 
גאב"ד  הגה"ק  מרן  כ"ק  הדור  וצדיקי  גדולי 
ויבלחט"א  טוביה',  'שערי  בעל  זצוק"ל  ירושלים 
שעכטער  מאיר  יעקב  רבי  המקובל  הגה"צ  כ"ק 
האט  ימים,  שנתיים  מקץ  אצינד,  און  שליט"א, 
ירושלים של מעלה געפראוועט מיט פרייד דעם 

יום חג 'חנוכת הבית' פאר'ן מאסיוון געביידע.

דער ּפרעכטיגער 
מעמד הנשגב 

ויקהל  פרשת  נאכט  מיטוואך  פארלאפענעם 
געּפרַאוועט  איז  תשפ"ג,  אדר  לכ"ג  אור  ּפקודי, 
געווָארן דער גרויסארטיגער חגיגה אין דער 'נוה 
ירושלים' זאל, בהשתתפות פון נָאענט צו טויזענט 
עלטערן בני ירושלים, מיט דער בַאטייליגונג פון 
שיחיו,  הרוממה  מענדלאוויטש  משפחת  בני  די 
ומקים  בונה  דער  פון  אייניקלעך  און  קינדער 
ממוקירי  ז"ל  יוסף  ב"ר  מנחם  משה  ר'  הרה"ח 
עטה"ק,  הטהור  חינוך  דער  פון  התווך  ועמודי 
טרָאגט  לו,  למושב  אוה  אשר  בנין  דער  וואס 

טַאקע דעם נָאמען "בית שרה" לזכות אשת חיל 
עטרת בעלה זוגתו החשובה מרת מענדלאוויטש 
שתחי', וועלכע איז אויך פערזענליך געקומען צו 
באשיינען דער מעמד אין דער ספעציעלער עזרת 
נשים וואס איז צוגעשטעלט געווארן פאר די בני 

המשפחה.

מען הָאט געהערט גָאר התרגשות'דיגע דרשות 
נפלאות דורך דעם יושב ראש, הרה"ח ר' שלמה 
דבר  יָארק,  ניו  פון  שליט"א  מייזעלס  אליעזר 
טורטשין שליט"א,  יונה  ר'  הרה"ג  דורך  ההורים 
שליט"א,  ירושלים  חסידי  מקהל  אדמו"ר  כ"ק 
הגאון הגדול רבי יצחק זאב הלוי סאלאווייטשיק 
שליט"א ראש ישיבת בריסק. עס איז פָארגעליינט 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  וואס  הקודש  ברכת  געווָארן 
ספעציעל  האט  שליט"א  מפשעווארסק  הגה"ק 
מעמד,  דער  לכבוד  אנטווערפן  פון  געשיקט 
צוזאמען מיט א פלעשל וויין, כוס של ברכה, פאר 

די חשובע משפחת מענדלאוויטש שיחיו.

שליחות הקודש דורך הגה"צ 
אבד"ק סיגוט שליט"א 

ַארומגענומען  ַאלעמען  הָאט  קודש  הדרת  ַא 
ווען עס הָאט אויפגעטרעטן מיט ַא ּפערזענליכע 
כ"ק  חינוך הטהור,  מגן  דעם  פון  קודש  שליחות 
געברענגט  איז  ווָאס  שליט"א,  אדמו"ר  מרן 

שליט"א,  סיגוט  אב"ד  הגה"צ  בנו  דורך  געווָארן 
אמעריקע  פון  געקומען  ספעציעל  איז  וועלכער 
בשליחותו פון זיין גרויסער פאטער, צו באשיינען 
מענדלאוויטש  משפחת  בני  לכבוד  מעמד  דעם 
שיחיו, תומכי ומחזיקי מפעל הכביר 'שקל הטהור', 
ולזכרו פון הרה"ח המפואר הבלתי נשכח ר' משה 
פון  התווך  עמוד  דער  ז"ל,  מענדלאוויטש  מנחם 

שקל הטהור כידוע ומפורסם. 

דברי הנדיבים החשובים 
מען הָאט אויך געהערט ווַארימע ווערטער פון 
יעקב  ר'  הנכבד  הרבני  מענדלָאוויטש,  אחים  די 
ר'  הנכבד  הרבני  שליט"א,  מענדלאוויטש  יוחנן 
יוסף מענדלאוויטש שליט"א, הרבני הנכבד ר' יודא 
מענדלאוויטש שליט"א. דַאן הָאט אויפגעטרעטן 
שליט"א  עהרנטאל  יהודה  ר'  המפואר  הרה"ח 
הרה"ח  הנכבד  הנגיד  הרבני  און  המוסד,  מנהל 
ר' יחיאל מיכל הערמאן שליט"א, וואס איז מיט 
וואס  דער  געווען  צוריק  יארן  שמיטה  א  ארום 
האט געהאלפן אפגעקויפן דעם שטח פאר'ן בנין, 
וואס אדאנק דעם איז אצינד ערמעגליכט געווארן 
אויפצובויען דעם בנין. בעפאר דער סיום המעמד, 
האט מען פארגעליינט א מכתב קודש וואס הגאון 
האדיר רבי דוד מיכאל שמידל שליט"א ראש כולל 
טבריה קוממיות ויו"ר אגודת אתרא קדישא האט 

ספעציעל געשיקט צום מעמד.

שטייענדיג עטליכע טעג נאך דער מעמד, איז 
פון טאג  געשפרעך  דער  געבליבן  נאכאלץ  דאס 
זיך  האבן  וועלכע  החרדית  היהדות  בני  די  ביי 
זיי אי"ה  וועט  וואס  אנגעשעפט מיט פיל חיזוק, 

באגלייטן לאורך ימים ושנים.

אמת מה נהדר היה!

מזמור שיר חנוכת הבית • ראשי עם יחד שבטי ישראל

ירושלים של מעלה לעבט מיט היסטארישער מעמד חנוכת הבית פארן 
נייעם בנין "בית שרה" פון בית חינוך לבנות "בנות ירושלים" בית פיגא

מעמד באשיינט דורך קרוב צו טויזענט עלטערן, בראשות מרנן גדולי ומאורי ישראל שליט"א, מיט ָאנוועזנהייט פון 
אורח מרומם פון ניו יָארק, הגה"צ אבד"ק סיגוט שליט"א, בשליחות מר אביו כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

נדבת לבו פון הרה"ח המפואר הבלתי נשכח ר' משה מנחם ב"ר יוסף מענדלאוויטש ז"ל מעמודי התווך פונעם חינוך הטהור בארה"ק
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פרשת צו
פון דינסטאג ביז דאנערשטאג
4:00 נ.מ. ביז 10:00 אווענט

מוצאי שבת קודש
11:00 ביז 12:30 אווענט

די וואך פון פסח
זונטאג -  מאנטאג:

4:00 נ.מ. ביז 10:00 אווענט
בדיקת חמץ:

2:00 נאכמיטאג ביז 8:00
ביינאכט:

10:30 ביז 12:30 אווענט

הגעלת 
כלים

צענטער
בבית המדרש הגדול

דקהל יטב לב סאטמאר
5 Garfield Rd

זמנים

אכטונג: נעמט אראָּפ ֵחלב 
פון די לייכטער, בעפאר עס 
ברענגן צו כשר׳ן!

ספעציעלע הידור:

עקסטערע טעּפ
פאר נייע כלים 

לכבוד פסח
און עקסטער פאר 

גענוצטע כלים

בס״ד

ט״א
שלי

בהשגחת הגה״צ הדומ״ץ 

די מקוה וועט 
זיין אפן פאר 
טבילת כלים!
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: ו צ ר  ע ד א

שרייבט דאס 
יעצט אונטער און 
שיקט דאס צוריק 
אויף פאסט צו:

עס  ט  ג נ ע ר ב ר  ע אד
: ס י פ א ר  ע ז נ ו א ן  י א ן  י י ר א

אויב גיבט איר דאס איבער פאר'ן באס 
דרייווער ביטע רופט אריין גלייך אין אפיס אז 

איר האט דאס איבערגעגעבן

* אויב איז 
דאס די 

ערשטע מאל 
איר שרייבט 

איין דעם 
קינד דארפט 
איר מיטלייגן 
א קאפי פון 
דעם בוירט-

סערטיפיקעט

מיר שטייען אייך גרייט צו 
העלפן מיט סיי וועלכע פראגע

רופט אין אפיס אויף 
845-426-7419 #103

שטייענדיג בעפאר די דאטום וואס מען ברויך באנייען די יערליכע 
פארלאנג צו געניסן פון די טראנספארטאציע פאנדס טוען מיר 
דערמאנען די חשוב'ע עלטערן אויסצופילן די נוטיגע פארומס

אין א שריט אייך צו 
פארגרינגערן האבן מיר 
ארויסגעשיקט אויף פאסט 
א פרי-אויסגעפילטע 
פארום פאר יעדן קינד 
וואס איז בארעכטיגט פאר 
טראנספארטאציע פאנדס

Emes Transportation 
PO Box #555

Monsey NY 10952

48 Bakertown Rd. Suite 401
Monroe NY 10950

 5 Koritz Ct. #302

ביטע שרייב אונטער דעם 
פארום און גיבט דאס איבער 

פאר'ן באס דרייווער אדער 
שיקט דאס צוריק אויף פאסט

צייטליכע דערמאנונג

בס"ד

דעדליין צו אריינגעבן 
די אפליקאציע איז 
דעם קומענדיגן ערב 

שבת צו - הגדול 
)March 30 'למספ(

די פארוואלטונג

לייגט 
דאס נישט

אפ אויף 

די לעצטע 

מינוט אין די 

פארנומענע 

ערב פסח 
טעג!

• י  ר ט ם  ל א פ ו  ו א ן  ו א ט ן  י א ר  ע נ י ו א ו ו נ י י א ר  א פ  •
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אייגענארטיגע 
קאלירפולער 

אריינבליק אינעם 
הויפן פובליקאציעס 

וועלכע ערשיינט 
רעגלמעסיג איבער 

עיר רבתי קרית יואל 

נאטיצן  • אויסשניטן  • קרישקעלעך  • אבזערוואציעס  אויסצוגן   • ציטאטן 

נשתנו 
העתים

זאגן  טאקע  מ'קען 
אביסל  האט  קאוויד  אז 
געטוישט די מציאות אין 
די קופת הקהילה, אסאך 
קינדער-געבענטשטע 

גאר  זענען  שטיבער 
געווארן שענערע פארדינער 
און  סטימיולעס  די  פון 

עכ"פ  געלטער,  קינדער 
זענען ווילאנג עס האלט אן, אבער אין די זעלבע  צייט 

דא אסאך וואס האבן ליידער פארלוירן זייער פרנסה, און קענען 
זיך מער נישט געהעריג אוועקשטעלן. די רעדע איז אפילו פון 
אידן וואס האבן שיין בייגעשטייערט אין די ערשטע יארן ווען 
מיר האבן געעפנט, אבער אצינד זענען זיי אויף די אנדערע זייט.

די קאוויד פאנדן,  פון  רוב  נישטא  איז דאך שוין  יאר,  היי 
צאל  די  אין  טויש  ערנסטער  אן  טאקע  זיך  דערקענט  עס  און 
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 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. 
פערציג  ביי  געשטאנען  בודזשעט  אונזער  איז  יאר  ערשטע  די 
אלפים, און היי יאר מוזן מיר שאפן כאטש דריי הונדערט און 
פופציג טויזענט דאלאר. דאס איז אן אסטראנאמישער סכום, 

כ׳ווייס. אבער קרית יואל קען עס באווייזן.

)מגבית קמחא דפסחא שע"י קופת הקהילה - שמועס מיט הר"ר 
יואל משה בארלעוו הי"ו מנהל הקופה(

מקוה קארטל אין 
פאליציי סטאנציע

א  ווען  דפרזים,  פורים  אפגעשפילט  זיך  האט  געשיכטע  אינטערעסאנטע  זעלטן  א  נאך 
חשוב'ער יונגערמאן איז ארעסטירט געווארן אין בית שמש, מיט א חשד אז ער האט אנגעגריפן 

א פאליצייאישע אויטא וואס איז געקומען אנזייען פראוואקאציעס אין די געגענט.

צו  פעולות  רייע  א  אין  אריינגעווארפן  תיכף  זיך  ציון האבן  הועד למען אסירי  די עסקני 
באפרייען דעם יונגערמאן, און נאך א קורצע וויילע האט די פאליציי אנגערופן אין ועד, און 

געמאלדן אז מען קען קומען חתמ'ען בעיל פאר'ן אסיר ציון און אים באפרייען.

אן טראכטן צוויי מאל איז דער עסקן הנמרץ און מנהל הועד למען אסירי ציון הרה"ח ר' 
שמואל ווייספיש שליט"א צוזאמען מיט זיין ברידער הרה"ח ר' שלמה זלמן ווייספיש שליט"א 
אראפגעפארן צום פאליציי סטאנציע אין בית שמש וואו זיי האבן געוואלט חתמ'ען בעיל און 
באפרייען דעם יונגערמאן, אבער ווארטנדיג ביים טויער אריינצוגיין אין פאליציי סטאנציע האבן 

זיי געזען אז אין קול ואין עונה קיינער עפנט נישט דער טיר.

זעענדיג אז ס'איז נישטא קיין ברירה, האט ר' שלמה זלמן ארויסגענומען זיין 'מקוה קארטל' 
פון מקוה שע"י ביהמ"ד רמ"א אין בית שמש, און דאס ארויפגעלייגט אויפן פאליצייאישן קארטל 

מאשין, ויהי לפלא, די טיר האט זיך געעפנט.

געווען  זענען  זלמן  שלמה  ר'  און  שמואל  ר' 
געעפנט,  פאליציי  די  האט  'פונקט'  אז  זיכער 
און  צוויי מאל,  נאך  זיי פרובירט  דעריבער האבן 
אז עס ארבעט, דער מקוה קארטל עפנט  געזען 

דעם טיר צום פאליציי סטאנציע.

זיי  האבן  סטאנציע  פאליציי  אין  אינעווייניג 
געזען ווי דער אסיר ציון פראוועט א משתה היין 
זיי  גרויס דבקות,  און  ניגונים  ווארימע  טיש מיט 
האבן גע'חתמ'עט בעיל און ביז דריי מינוט איז דער 
אסיר ציון געווען אינדרויסן, נאכ'ן זיין אינדרויסן 
דער  צי  זען  צו  פרובירט  ווידעראמאל  זיי  האבן 

קארטל ארבעט צו עפענען דער טיר, און יא...

)קרית יואל וואכנשריפט - משמרת חומתינו(
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דער סוד
מיט  חסד  טון  צו  איז  שמחה  צו  סוד  דער 
אנדערע. דער סוד צו טרויער איז צו ערווארטן זייער 

הכרת הטוב.

)היום יום - אינספיראציע(

ישראל 
נמשלו לזית

די  וואס  זית,  צום  צוגעגליכן  זענען  אידן  אונז 
אויל קומט ארויס ביים עס אויסקוועטשן. אויך שרה 
נאכ'ן  דווקא  מעלות,  אירע  אנדעקט  האט  מרים 

ווערן געדרוקט דורכ'ן צושטאנד ארום איר.

)באלעבאסטע(

איצט בין איך 
פאראנטווארטליך

אין סַאטמַאר איז געווען א טעטיגע פרוי, א אשה 
חשובה ווָאס הָאט זיך ָאּפגעגעבן מיטן שַאפן פַאלשע 
שריפטן פאר די אויסלענדישע ּפליטים. ָאבער כדי צו 
קענען ָאנגיין מיט די ַארבעט, הָאט זי נישט ַאליינס 
ַארויסגענומען די פַאלשע שריפטן, נָאר הָאט ַאלץ 

געשיקט ַאנדערע שלוחים דָאס ָאּפצונעמען.

איינמָאל הָאט די פרוי געבעטן פון די נפטרת 
איר  מיט  בַאקַאנט  געווען  איז  וועלכע  ע"ה, 
טיכטיגקייט ַאז זי זָאל גיין איבערנעמען די שריפטן 
פאר נָאך א משּפחה פון ּפליטים, און זי הָאט טַאקע 
ַאזוי געטון. זי הָאט אונטערגעשריבן איר נָאמען, און 

ַאזוי ַארויסגענומען די שריפטן פון יענע משּפחה.

קורץ  ַאז  געפירט,  ַאזוי  זיך  הָאט  השמים  מן 
זיך  ּפָאליציי  די  הָאט  געקומען  מען  איז  דערנָאך 
דערוואוסט פון די פעלשערייען, און זעענדיג דָארט 
איינעמס  ַארויסגענומען  הָאט  זי  ַאז  חתימה  איר 
ביי  פארהַאלטן  איר  מען  הָאט  שריפטן,  פַאלשע 
ווער  דערציילן  זָאל  זי  ַאז  וועלנדיג  ּפָאליציי,  די 
עס הָאט איר געשיקט. ָאבער די נפטרת ע"ה הָאט 
גע'טענה'ט ַאז זי ווייסט גָארנישט, נָאר ַאז א געוויסע 
הויכע פרוי הָאט איר ָאּפגעשטעלט אויף די גַאס און 
ווָאס  )די פרוי  ָאּפנעמען שריפטן.  גיין  צו  געבעטן 
הָאט איר טַאקע געשיקט, הָאט אויסגעקוקט ּפונקט 
פַארקערט ווי די סימנים ווָאס די נפטרת ע"ה הָאט 

איבערגעגעבן אויף איר...(

משה  שמעון  ר'  פָאטער  איר  איז  אינצווישן 
געגַאנגען מזכיר זיין ביי מרן רביה"ק זי"ע וועלכער 
און  פעסט  הַאלטן  זיך  זָאל  זי  ַאז  ָאנגעזָאגט  הָאט 
הָאט  אויפדערנַאכט  יענעם  דערציילן.  גָארנישט 
בַאקומען  ע"ה  ווַאקסמַאן  מרת  שוועסטער  איר 
איר תפיסה- צו  עסן  ברענגן  צו  איר  ערלויבעניש 
קעמערל, און דערביי הָאט זי ַאריינגערוימט אין די 
געזָאגט  הָאט  רב  "דער  די שוועסטער  פון  אויערן 
נישט אויסזָאגן". ַאזוי הָאט זי טַאקע געטון און זיך 

געהַאלטן ווייטער פעסט.

טיר,  די  געעפענט  הָאט  מען  ביינַאכט  שּפעט 
הָאט  ווָאס  פרוי  א  געברענגט  איר  הָאט  מען  און 
אויסגעזען עטווָאס ווי די סימנים ווָאס די נפטרת 
ע"ה הָאט געהַאט ָאנגעגעבן אויף די פרוי ווָאס הָאט 
איר געשיקט. ָאבער די נפטרת ע"ה הָאט ווייטער 
געלייקנט ַאז זי קען נישט די פרוי, ווָאס איז טַאקע 
געווען אמת… דער ריכטער הָאט איר געשריגן "זָאג 
נישט קיין ליגנט און גיי דיר". הָאט די נפטרת אים 
געפרעגט "וואו זָאל איך גיין?" זָאגט ער "וואו דו 

ווילסט!". די נפטרת הָאט נישט געגלייבט ווָאס זי 
זי הָאט געפָאלגט, און הָאט טַאקע  ָאבער  הערט, 
גלייך פַארלָאזט די תפיסה ָאן קיין ווָארט... ַאלעס 

בזכות ברכתו פון רבי'ן זי"ע.

שּפעטער איז די ַאנדערע פרוי וועמען מ'הָאט 
געווָארן  ניצול  אויך  איר,  צו  געברענגט  געהַאט 
זיך  די פרוי הָאט  אויך  ווָאס  )נָאכדעם  בדרך ּפלא 
אויך ָאּפגעגעבן מיטן העלפן פַאלשן שריפטן פאר 
ּפליטים.( מ'הָאט יענע פרוי געפירט פון די ּפָאליציי 
סטַאנציע צו די גרויסע טורמע אין די שטָאט. ָאבער 
ווען דער דזשַאנדַאר ווָאס הָאט איר געפירט הָאט 
ַאוועקגעקוקט אויף א מינוט, איז די פרוי ַאנטרינען 
די  צו  ָאנקומענדיג  דָארט.  פון  ַאנטלָאפן  איז  און 
תפיסה הָאט דער דזשַאנדַאר ערשט אויפגעכַאּפט 
הָאט  און  געווָארן...  נעלם  איז  קרבן  זיין  ַאז 
געשוימט פאר כעס. די ּפָאליציי הָאט דעריבער זיך 
ווידערַאמָאל פַארלייגט אויף די נפטרת ע"ה ַאז זי 

זָאל דערציילן וואו יענע פרוי איז ַאנטלָאפן.

גלייך געלָאפן מזכיר  ווייטער  איז  איר פָאטער 
ַאז  ָאנגעוואונטשן  הָאט  וועלכער  רבי'ן,  ביים  זיין 

ַאלעס וועט דורכגיין בשלום.

צום בַאשטימטן טָאג איז די נפטרת ערשינען 
ָאנגעהויבן  איר  הָאט  מען  וואו  געריכט-הויז,  אין 
צו פָארשן, ָאבער די נפטרת הָאט געענטפערט ַאז 
מיט  הָאט  ריכטער  דער  גָארנישט.  פון  ווייסט  זי 
כעס געשריגן אויף איר, ַאז ער וועט איר שיקן צו 
שרעקליכע ּפייניגונגען ביז ווען זי וועט דערציילן 
ווָאס מען וויל פון איר. הָאט די נפטרת זיך ָאנגערופן 
"געערטער  דרייסטקייט:  זעלטענעם  א  מיט 
ריכטער, איך מוז פון פָאראויס זָאגן, ַאז איך קען 
די  אויף  פַארַאנטווָארטליכקייט  קיין  נעמען  נישט 
ווערטער ווָאס איך וועל מעגליך זָאגן ווען מען וועט 
מיך ּפייניגן!. איצט בין איך פַארַאנטווָארטליך, ַאז 

ווָאס איך זָאג איז אמת".

דָאס  פון  צושמייכלט  זיך  הָאבן  ַארומיגע  די 
ריכטער  דער  ָאבער  ע"ה,  נפטרת  די  פון  קורַאזש 
גרויס כעס, און הָאט  ַארויס פון די כלים פון  איז 
די  קולות.  אומבַאנומענע  מיט  איר  אויף  געשריגן 
נפטרת ע"ה הָאט זיך ָאבער געהַאלטן פעסט, ביז 
ווען דער ריכטער הָאט געשריגן צו איר "גיי שרייב 
אונטער דיינע לגיונות" און הָאט איר פריי-געלָאזט.

)קרית יואל זשורנאל - אפשאצונג אויף האה"ח 
מרת נעכא מייזעלס ע"ה אלמנת מו"ה דוד 
מרדכי ז"ל(
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שכונת ווערצבערגער המורחבת
אין א פרישן אנטוויקלונג, איז אין די טעג צוגעקומען 
א פרישן "רינגל" אינעם קייט פון הרחבת גבולי הקדושה, 
מיט די אפראוועלס וועלכע זענען ערהאלטן געווארן פארן 

הארט  דעוועלאפמענט,  סירקל"  "פרעמעיר  נייעם 
נעבן די איצטיגע גבולי העיר.

דעוועלאפער  די  האבן  טעג  די  אין 
נייעם  שפאגל  פונעם 

"פרעמעיר סירקל" 
דעוועלאפמענט 
וועלכע געפונט 
הארט  זיך 
גבולי  די  נעבן 

ערהאלטן  העיר, 
ערווארטעטע  די 

ס  ל ע ו ו א ר פ א
באשטעטיגן  וועלכע 

פונעם  אויפבוי  דאס 
דעוועלאפמענט,  נייעם 

דער  אז  מיינט  דאס  וואס 
אט  שוין  קען  דעוועלאפמענט 

ווייטערדיגע  די  אין  אריינגיין  אט 
בוי  די  מיט  אנהייבן  פאקטיש  פון  פאזעס 

ארבעט.

די  האבן  אפראוועלס,  די  ערהאלטענדיג 
דעוועלאפער זיך באלד גערוקט ווייטער 

צו  צושטאנד  ארבעט  די  מיט 
דעוועלאפמענט,  דעם  ברענגען 

זיך  גרייט  מען  און 

אין די קומענדיגע וואכן צו אנהייבן דעם 
וועלן  עס  וואו  שטחים  אויף  פארקויף 
אין  הייזער  נייע  די  ווערן  געבויעט 
סירקל"  "פרעמעיר  הערליכן  דעם 
הייזער  די  וואס  דעוועלאפמענט, 
וועלן אויסקומען ממש הארט נעבן 
די דירות געביידעס בגבולי העיר, 
ממש  פון  צופיס  גיין  צו  וועג  א 

אפאר מינוט.

וואו  לאקאציע  דער 
דעוועלאפמענט  נייער  דער 
געפונט זיך, איז אויף א גרויסן 
אקער,   10 ארום  פון  שטח 
עקזיסטירנדע  די  הונטער 
הייזער  ווערצבערגער'ס 
אויף  שטייען  וועלכע 
סקאנעמאנק ראוד, אויפן 
וועג ארויס פון פארעסט 

ראוד צום 208.

)קרית יואל 
היימשטאט(

וירא בצר להם
איין זאך וואס איך האב געהערט, נישט דארטן, אבער 
א  אז  געגאנגען,  בין  איך  פאר  מענטשן  מיט  רעדן  פון 
ר' נחמי'  קורצע צייט פריער, הָאט מען געטרענספערט 
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.

ווען דער סאטמארער רבי שליט"א האט אים באזוכט 
דארטן אין רייקערס איילאנד איז ער געווארן דערהויבן און 
מחוזק, ָאבער אבער וואס עמיצער האט מיר נאכגעזאגט, 
נישט ר' נחמי', אן אנדערער האט מיר נאכגעזאגט וואס 
ער  אז  תומו,  לפי  מסיח  געזאגט  אים  האט  נחמי'  ר' 
צעל  זיין  צו  צוריקגיין  קענען  שוין  זאל  ער  אז  דאווענט 

רבי  סאטמארער  דער  וואס  נאכדעם  'שאואינגגאן'.  אין 
שליט"א איז ארויסגעגאנגען האט ער געוויינט, ער האט 
געזען ווי אזוי די פריזען סיסטעם פארניכטעט די מוח און 

די האפענונגען פון די וואס זענען 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 
נידריגסטע  די  פון  נידריגסטע  די  מיט  דארטן  געלעבט 

פארמערס און פויערן אויף א פארם.

זיין  באזוכן  געקומען  קעניג  די  איז  יארן  אסאך  נאך 
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.

האט  דא  וואס  "קוק  געוויינט:  האט  קעניג  דער  און 
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.

)הרב שאול קליין שליט"א - איינדרוקן פון זיין בַאזוך אין 
טורמע ביי רבי נחמי צבי בן דינה וועבערמאן(
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)שלוס פון פריער(

ובמקהלות רבבות 
עמך בית ישראל
מה נהדר הי’ המראה יענעם זונטָאג פַארטָאגס 
געפירט  הָאבן  שָאסייען  און  שטרָאזן  ַאלע  ווען 
די  ברענגענדיג  ריכטונג  זעלבער  דער  אויף 
טויזענטער אנשי שלומינו זקנים ונערים טַאטעס 
איבער  ישובים  אידישע  ַאלע  פון  קינדער  און 
בָארָא  וויליַאמסבורג,  פון  יָארק,  ניו  גרעיטער 
קרָאון  פלעטבוש,  לעיקוואד,  מָאנסי,  ּפַארק, 
הייטס, מָאונט קיסקָא, מָאנטריַאל, פון וואו מען 
קענען  צו  שבת  מוצאי  תיכף  ַארויסגעפָארן  איז 
ָאנקומען צו זָאגן סליחות אינאיינעם מיטן צדיק 

הדורות רבינו הקדוש.

אריבער  און  בָאסעס  הונדערט  צו  קרוב 
קיין  ָאנגעקומען  זענען  קַארס  ּפריווַאטע   1,500
וועגן  און  שָאסייען  ַאלע  איבער  יואל.  קרית 
בַאלויכטן  זענען  יואל  קרית  קיין  פירן  ווָאס 
 — שילדן  מיט  פַאקלען  סיגנַאל  מיט  געווָארן 
קרית יואל — מיט סּפעציעלע סימנים ָאנצוגעבן 
און  בָאסעס  ָאנפָארנדיגע  די  פַאר  דירעקציעס 
קַארס, די לָאקַאלע ּפָאליציי מיט די הילף פון די 
געַארבעט  הָאבן  אינגעלייט  חשוב’ע  צענדליגער 
זיין ּפלַאץ  צו  מיט אומערמידליכע כוחות מסדר 
פַאר ַאלע קַארס און בָאסעס. דער ּפָאליציי הויפט 
איז  צוזַאמענקונפט  ַאזא  ַאז  געמָאלדן  דַאן  הָאט 
דָאס ערשטע אין די געשיכטע פונעם גַאנצן טָאון 

אוו מָאנרָא.

לשמוע אל הרנה ואל 
התפלה 
בערך 4:00 ַאזייגער הָאבן די ערשטע בָאסעס 
קרית  פון  גַאסן  די  אין  ָאנצוקומען  ָאנגעפַאנגען 
יואל און ַארָאּפגעלייגט די פילע מיטפָארער ביים 

ביהמ”ד הגדול.

די  הָאבן  פריינטליכקייט  שטַארקע  ַא  מיט 
געסט  פילע  די  ענטפַאנגען  יואל  קרית  תושבי 
ָאנגעפולט  טעּפ  ריזיגע  יפות,  פנים  בסבר 
ַא  אונטער  געווָארן  צוגעגרייט  איז  קאווע  מיט 
ספעציעלן “שַאטער” וועלכע איז אויפגעשטעלט 
ַאז  הגדול  ביהמ”ד  דעם  קעגנאיבער  געווָארן 
הארץ  דָאס  דערכַאּפן  זיך  קענען  זָאל  יעדערער 

מיט ַאביסל ווַארימס.

געשטַאנען  איז  ביהמ”ד  נייעם  פון  טיר  ביים 
איז  עס  ווי  ע”ה,  הצדיקת  הרבנית  רעביצין  די 
יָארן צו שטיין ביים טיר  ַאלע  געווען איר מנהג 
פון ביהמ”ד דעם ערשטן טָאג סליחות צו זַאמלען 
מתפללים  טויזענטער  די  פון  געלט”  “סליחות 
אונטערנעמונגען  צדקה  פילע  אירע  לטובת 
פון  נפש,  במסירות  ָאנגעפירט  הָאט  זי  וועלכע 
מינוט צו מינוט איז דער ניייער ריזיגער ביהמ”ד 
געווָארן פולער און פולער מקצה אל הקצה. טייל 
עסקנים הָאבן זיך גָאר אויסגעדרוקט ַאז מ’דַארף 
איז  ביהמ”ד  דָאס  צי  שּפעקולירן  ָאנהויבן  שוין 
ריזן ציבור, און אפשר  ַאזַא  נישט צו קליין פַאר 

ברויך מען שוין צובויען ַא נייעם בנין צו דעם...

וועלכער  ז”ל  יושע טירנויער  ר’ יעקב  הרה”ח 

מאר
ממלכת סאט

"סאטמארער בתי מדרשים
אין דער היסטאריע"

ִתּקּונֹו  ֵחנּו ּבְ ִבְנָינֹו ְוַשּׂמְ מעשה אבות סימן לבנים!ְוַהְרֵאנּו ּבְ

דֹול ְוַהְפֵלא ר ֲאִני בֹוֶנה ּגָ ִית ֲאֶשׁ י ַהּבַ ּכִ
ערשטמָאליגער ּפרָאיעקט סּפעציעל צו "קרית יואל ווָאכנשריפט"; היסטָארישע איבערבליק ַארום די גלארייכע סַאטמַארער פעסטונגען 

"סאטמארער בתי מדרשים"
אשר יסדם טפחם וכוננם מרן רבינו הק' מסַאטמַאר זי"ע בחיים חיותו עלי אדמות 

ּפרעזענטירט צו דער היסטארישער ָאּפקויף פון שטח הענקי, לבנות ולהקים בית חיינו ותפארתינו, בנין אדיר אדיר רם נכון ונשא 

בית המדרש הגדול החדש דק"ק קרית יואל 

ה ִיְקָרא; בית המדרש הגדול 12 קרית יואל – תשל"ז לפ"ק ִפּלָ ית ּתְ ּבֵ

יח בית המדרש הגדול 12 חלק ג'
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הָאט געהַאט די חזקה שוין פון פילע יָארן צו זיין 
דער שליח ציבור אויסצוזָאגן תהלים יעדן שבת 
ויו”ט און עת רצון איז צוגעגַאנגען צום עמוד, און 
תהלים,  פַאר  רצון  יהי  פונעם  זָאגן  ָאנגעפַאנגען 
קַאּפיטל  יעדעס  קול  אויפ'ן  אויסגעלָאזט  און 

בַאזונדער ביז מען הָאט געענדיגט גַאנץ תהלים.

דער גַאנצער עולם וועלכע הָאט זיך געציילט 
תהלים  געזָאגט  הָאבן  טויזענטער  די  אין  שוין 
הנפש  השתפכות  און  התעוררות  גרויס  מיט 

אויסבעטנדיג ַא נייעם לעכטיג זיס יָאר.

סַאטמַארער חסידים ביי וועמען דער גַאנצער 
קיין  נישט  פַארנעמט  כמות  און  מספר  פון  ענין 
דער  מיט  געלעבט  שטענדיג  מ’הָאט  און  ָארט, 
הרגשה פון “כי אתם המעט מכל...”, זענען טַאקע 
נישט נתפעל געווָארן פונעם גרויסן כמות פונעם 
בליעה”ר,  פַארזַאמעלט  זיך  הָאט  ווָאס  ציבור 
הייליגע  ַא  מיט  און  אומגעדולדיג  מ’הָאט  נָאר 

ערנסטקייט געווַארט לקבל פני המלך.

די אומפַארגעסליכע 
"סליחות" מיט'ן שליח 
ציבור דער צדיק 
הדור 
רצון  יהי  דעם  זָאגן  געענדיגט  הָאט  מען  ווען 
התרגשות,  און  קולות  גרויסע  מיט  תהלים  נָאך 
זענען ַאלע אויגן געווען געווָאנדן צום טיר ביים 
מזרח אויבן ָאן פון ביהמ”ד ווַארטנדיג מיט גרויס 
וועט  ווָאס  השתוקקות אויף די גליקליכע מינוט 
זיך דערזען דָאס געשטַאלט פונעם מלאך אלקים 

— מרן רבינו הקדוש — ביים טיר פון ביהמ”ד.

דער זייגער הָאט געקלַאּפט 6:50 ווען הרה”ח ר’ 
עזריאל גליק ז"ל משב"ק איז ַארויפגעגַאנגען אויף 
די בימה ביים ארון קודש און אויסגערופן, ַאז “נָאך 
זיין געזונט  זָאל  געציילטע מינוט וועט דער רבי 
געציילטע  מיט  און  ביהמ”ד”,  אין  ַאריינקומען 
ווערטער הָאט ר’ עזריאל ַארויסגעברענגט פַאר'ן 
ריזן ציבור ווָאס הָאט זיך געציילט ביי זיבן טויזנט 
שוין  הָאבן  מיר  השי”ת  געלויבט  ַאז  מענטשן, 
ענדליך זוכה געווען צום נייעם שטעטל ווָאס איז 
ָאנגעקומען פַאר'ן רבי’ן מיט יגיעות כבידות און 
דמים תרתי משמע די ַאלע יָארן, די פריערדיגע 
פון  מושג  דָאס  ָאנגעקוקט  יעדער  הָאט  יָארן 
ַאז  געהַאלטן  הָאט  מען  חלום  ַא  ווי  שטעטל  ַא 
און  קומען,  צושטַאנד  נישט  קיינמָאל  וועט  דָאס 
יעצט ב”ה איז דער שטעטל שוין פַארווירקליכט 
געווָארן ַאלס ַא פַאקט, און מיר ַאלע שטייען דָא 
די טויזענטער תלמידים וחסידים פון רבי’ן אינעם 
נייעם גרויסן ביהמ”ד אין שטעטל קרית יואל איז 
דָאך באמת די ּפַאסיגע צייט אויסצודריקן ַא שבח 

והודי’ פַאר השי”ת על העבר. 

אויסגעפירט,  ער  הָאט  ווערטער  רירנדע  מיט 
ַאז  עיקר,  דעם  פַארגעסן  נישט  זָאל  מען  ָאבער 
קענען  זָאל  ער  כח  און  געזונט  דַארף  רבי  דער 

ווייטער ָאנגיין.

ביים פַארזַאמלטן עולם הָאבן געפלָאסן הייסע 
טרערן ווען ר’ עזריאל הָאט געבעטן, מען זאל אין 

ַאזא עת רצון פון ערשטן טָאג סליחות, שּפַאלטן 
די הימלען און איינרייסן, פַאר'ן בריאות השלימות 
און אריכות ימים ושנים פון רביה”ק ער זָאל מיט 
משיח  קעגן  ַא  גיין  במהרה  צוזַאמען  ַאלע  אונז 

צדקנו.

א ציטער הָאט ַארומגענומען דעם גַאנצן קהל 
הקודש ווָאס זענען געשטַאנען קעּפ אויף קעּפ צו 
רבינו  פני מלך, מרן  באור  לחזות  בליק  ַא  כַאּפן 
זעט  עס  ברייט,  זיך  צועפנט  טיר  דער  הקדוש. 
זיך ָאן די הייליגע ליכטיגע צורה פון רבי'ן מיט'ן 

טלית איבערן קָאּפ, גייט תיכף צו צום עמוד און 
בקול  שטימע  זיסע  הייליגע  זיין  מיט  ָאן  פַאנגט 

אדיר וחזק “אשרי יושבי ביתך”.

אויגן  די  פון  געגָאסן  זיך  הָאבן  טרערן  טייכן 
פון די טויזענטער מתפללים ווען מען הערט דעם 

"סאטמארער בתי מדרשים אין דער היסטאריע"

חנוכת בית המדרש הגדול - א' סליחות תשל"ז

צענדליגער באסעס אויסגע'שורה'ט אויף גארפיעלד )ראנגוועי( קומענדיג פון העיס קט
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רבי’נס שטימע תהלת ד’, און פַאנגט ָאן בנעימות 
קדיש  מיט'ן  נוראים  ימים  פון  ניגון  דעם  יתירה 
אא"וו. אידן הָאבן געגעבן ַא שבח והודי’ להשי”ת 
אמונתך  אף  ד’  פלאך  שמים  ויודו  זָאגן  ביים 
בקהל קדושים, וואו איז נָאך דָא ַא שענערע קהל 
ַאזא שליח ציבור  ווָאס הָאט  ַאזויווי דָא  קדושים 

דער אור העולם וקדושו.

ווי ּפַאסיג זענען געווען די ווערטער פון ּפסוק 
“אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלקים נהלך ברגש” 
צו ַאזא הייליגן מעמד, עס הָאט זיך געדַאכט ַאז ביז 
משיח’ס טָאג וועט שוין נישט זיין ַאזא בית אלקים 
און  געווען  שיח  שופך  הָאבן  אידן  דָא.  ווי  ַאזוי 
ַא רפואה שלימה פַאר רביה”ק  איינגעריסן פַאר 
“בעבור כבוד שמך” ווייל ווער נָאך ַאזוי ווי דער 
רבי הָאט זיך ַאזויפיל מוסר נפש געווען פַאר כבוד 
שמו יתברך, און איז דער לוחם מלחמות ד’ לרומם 

כבוד שמים א.א.וו.

שלמה  ר’  עסקנים  די  הקרי’  הנהלת  חברי  די 
מיכל רָאזנער ז"ל ולהבחל"ח ר’ משה פריעדמַאן 
הי”ו ווָאס הָאבן ַאריינגעלייגט ַאלע זייערע כוחות 
ווי  ביהמ”ד,  מיט'ן  דָאס שטעטל  ַאהערצושטעלן 
חיים  הר"ר  החסיד  הרב  ענערגישער  דער  אויך 
די  בַאגלייט  הָאט  ווָאס  הי”ו  ליימזידער  הערש 
ָאן,  ָאנפַאנג  גַאנצע בוי–ַארבעט פון שטעטל פון 
אין שּפיץ — להבחל”ח — דער איש חי ורב פעלים 
ראש  דער  און  לב  יטב  קהל  פון  ראה”ק  דער 
העיר פון קרית יואל ר’ לייביש לעפקאוויטש ז”ל 
הָאבן ַאלע געשעּפט נחת פון די שווערע עבודה 
ווָאס זיי הָאבן ַאריינגעלייגט, זיי זענען געווען די 
גליקליכסטע מענטשן הָאבנדיג די זכי’ צו זיין די 

פַארווירקליכן  און  אויסצופירן  דרחמנא  שלוחי 
רצון קדשו פון רביה”ק זי”ע.

ווי אויך די ַאלע חשוב’ע נדבנים און עסקנים 
פון  יסוד  אינעם  חלק  ַא  געהַאט  הָאבן  ווָאס 
שטעטל אין אינעם ביהמ”ד הָאבן געשעּפט נחת 
זיי  ַא גרויסער עולם איז געגַאנגען  מפרי עמלם, 
לעשות  ווערק  נָאבעלע  זייערע  פַאר  בַאדַאנקען 

רצון צדיק.

 נאך סליחות, ווען דער רבי איז אהיימגעפארן 
האט  קודש,  נאוה  ביתו  אל  בית-המדרש  פונעם 
דער רבי באמערקט די צענדליגער באסעס וואס 
זענען געווען אויסגע'שורה'ט נעבן בית-המדרש 
אהיימגעטראגן  און  געברענגט  האט  וועלכע 
די  צו  אנגערופן  רבי  דער  זיך  ציבור. האט  דעם 
מקורבים מיט א שברון לב: “איך פארשטיי נישט, 
צו וועמען איז דער עולם געקומען צו פארן? צו 

וואס קומען זיי אלע צו פארן ביז אהער?"

ווי דער רבי איז אזוי בצער, הָאט ר'  זעענדיג 
"דער  אנגערופן:  זיך  משב"ק  ז"ל  גליק  עזריאל 
עולם איז געקומען צום רבי'ן, ווייל ער איז דעם 

קדושת יו"ט'ס א קינד!..." ונחה דעתו הקדושה.

זכרונות פון ַא ישיבה 
בחור 
עס איז דא דאס ארט צו ציטירן פון א בריוו 
מבצר  ספר  אין  )געברענגט  הישיבה  תלמיד  א  פון 
ווערט  עס  וועלכע  אין  ס"ז(  פרק  ח"ג  ויראה  תורה 

קרית  אין  סליחות  א'  יענעם  איבער  באריכטעט 
יואל:

יום א' סליחות בעיה"ק קרית יואל זה העיר 
במחיצת  הארץ  כל  משוש  נוף  יפה  הקודש 
קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבשכבה"ג 
שליט"א, והיה מחזה מעמד קידוש ד' במעמד 
אלפים חסידים ואנשי מעשה. התחילו לנסוע 
באסעס  עשרות  בוקר  לפנות   3:30 בשעה 
בכל  מכרו  פרטיות,  ממכוניות  חוץ  בליעה"ר 
השבוע כרטיסים, במחיר 5 דאלער הלוך וחזור. 
כשהגענו שם הי' הסדר ע"י הפאליס, ששמרו 

על הסדר.

אין  שם  המדרש  הבית  כמו  מפואר  בנין 
רואים בכל העולם, זה הרבה יותר גדול מבית-
המדרש דוויליאמסבורג, הדחיפות הי' נוראות, 
בליעה"ר,  נפשות  אלפים  כשבעה  שהיו  אמרו 
סיימו תהלים במשך על הבאס בציבור, וכן גם 

בבית-המדרש.

מחדר  משב"ק  עזריאל  ר'  נכנס   7 בשעה 
)כמו  לבית-המדרש  הצמוד  שליט"א  רבינו 
נוראות  בבכיות  לדבר  והתחיל  בוויליאמסבורג( 
בזמן  כעת,  שוררים  שאנו  הנורא  המצב  לנוכח 
במשך  לנו  היה  מאד  ומה  דמשיחא,  עיקבתא 
שנת תשל"ז שפגעי הזמן שהי' לנו בהאי שתא 
הק'  ורבינו  בעוה"ר,  בשנים  רבות  היו  לא  כבר 
עזריאל  מר'  וביקש  למאד.  מזה  ורצוץ  שבור 
שיכריז באותה מעמד לפני הסליחות שיבקשו 
כמים  דמעות  ונשפך  עליו,  שמים  רחמי  הרבה 

באותו מעמד.

ורבינו  בבית-המדרש  הושלך  הס  אח"ז 
שליט"א נכנס ברתת ובזיע, ומראהו כמלאך א', 
בהחרוז  יושבי...  אשרי  חוצב  בקול  מיד  והכריז 
אל תשליכנו לעת זקנה הרים קולו בבכי' גדולה 

וחרדו כל העם אשר במחנה. ע"כ.

והמלאכה נגמרה 
צייט  ַארבעט  שווערע  אומערמידליכע  נָאך 
ַאריינגעלייגט  הָאט  הנהלה  די  ווָאס  געלט  און 
אין נייעם גרויסן ביהמ”ד איז די ַארבעט ענדליך 
פַארטיג געווָארן מיט די הילף פון די נדיבי אנ”ש 
געווען דעם חלק הארי פון  וועלכע הָאבן מנדב 
ר’ געציל בערגער  ווי הרה”ח  די הוצאות הבנין, 
ע”ה, הרה”ח ר’ ליפא קויפמאן ע"ה וועלכער הָאט 
ווָאס  בנין  גַאנצן  פונעם  סטיל  די  געווען  מנדב 
ווי אויך הָאט יעדער  ַא הון רב.  הָאט בַאטרָאפן 
 - יואל  קרית  פון  איינוואוינער  אינדווידעלער 
דעם  בייגעשטייערט  זיך   — אינגעלייט  אפילו 
דערמיט  ווָאס  דָאלַאר  טויזנט  לכה”פ  פון  סכום 

הָאבן די ַאלע ַא חלק אין זכות הביהמ”ד.

ר’ לייביש לעפקאוויטש ע”ה הָאט מנדב געווען 
ווָאס  טשענדעליערס  און  עלעקטערס  גרויסע  די 
מען הָאט אויפגעהָאנגען אין ביהמ”ד ווי אויך איז 
פַאר'ן  מקוה  סּפעציעלע  ַא  געווָארן  צוגעשטעלט 
רבי’ן ז”ל וואו ער זָאל זיך קענען טובל’ן שבת ויו”ט.

מען הייבט אן 
דַאווענען אין בית 
המדרש מדי שבת 
בשבתו
דָאס  איז  לפ”ק  תשל”ח  שנת  זומער  אינמיטן 
געווָארן כלול בהדרה  פַארטיג  גענצליך  ביהמ”ד 

על תילה בנוי, און שבת קודש פ’ קרח תשל”ח איז 
ווָאס דער רבי הָאט  געווען דער ערשטער שבת 
נייעם  אין  דַאווענען  צו  בקביעות  ָאנגעפַאנגען 
קליינער  דער  שבת.  יעדן  המדרש  בית  גרויסן 
ביהמ”ד אין בילדינג פינף איז נָאך אלץ געשטַאנען 

אין בַאנוץ פַאר'ן ציבור אויף די וואכן טעג.

פַארשטייט זיך ַאז אנשי שלומינו די בכל אתר 
ואתר הָאבן אויפגענומען די גרויסע געלעגענהייט 
מיט ַא בַאזונדערע פרייד און הָאבן ָאנגעפאנגען 
צו שטרָאמען אין די מַאסן אויף שבתים אין קרית 
יואל זיך מסתופף זיין בצ”ק פון רבי’ן. צענדליגער 
געסט הָאבן געוויילט אין קרית יואל יעדן שבת 
זייער  געהַאט  הָאבן שוין  די תושבים  בַאזונדער. 
הָאבן  זיי  ווָאס  געסט  פון  מספר  קביעות’דיגער 
ָאנגענומען יעדע ווָאך, עטליכע אידן זענען געווען 
ַא  יעדן שבת געווען  זיי אין שטוב איז  ווָאס ביי 
צענטראל ּפונקט וואו צענדליגער אידן הָאבן זיך 
געדרייט און באקומען ַאלע צרכים אכילה, שתי', 
הָאבן  קינדער  אייגענע  די  ַאז  ווייט  ַאזוי  לינה, 
נישט געוואוסט ַאזַא זַאך פון עסן ביים טיש בלויז 
מיטן טַאטן, די קינדערלעך הָאבן געגעסן אין די 
ונפש  בלב  געווָארן  נתחנך  זענען  און  ווינקלען 
ַאוועקצוגעבן ַאלעס אפילו דָאס געלעגער פַאר ַא 
צווייטן איד. ָאט ַאזוי הָאט אויסגעקוקט דעמָאלט 

די שטָאט קרית יואל.

לשבח  ווערן  דערמַאנט  טַאקע  דַארף  עס 
הרה”ח הישיש ר’ הערשל פָאלקָאוויטש שליט"א 
מנהג  קביעות’דיגן  זיין  געמַאכט  זיך  הָאט  ווָאס 
ָאנצוגרייטן “טועמי” יעדן עש”ק פַאר ַאלע געסט 
בצל  זיין  מסתופף  זיך  געקומען  זענען  וועלכע 
רבינו אפילו די ווָאס זענען איינגעשטַאנען ערגעץ 
אים  ביי  געגעסן  הָאבן  צומָאל  ַאז  ַאזוי  ַאנדערש 
אין שטוב איבער הונדערט אידן, ווָאס הָאבן זיך 
דערקוויקט דָאס הארץ מיט טועמי’ עש”ק תיכף 

ביים ָאנקומען אין שטעטל.

די שיינע שבתים זענען געווען דעמָאלט עד אין 
לשער. דער רבי פלעגט ַאריינקומען אין ביהמ”ד 
יעדן שב”ק צום דַאווענען, ביים לייענען איז דער 
רבי ַארויף צו די בימה וואו ער הָאט מיטגעהַאלטן 
דָאס לייענען. שּפעטער ווען עס איז פַאר'ן רבי’ן 
לַאנגע שטרעקע  ַא  גיין  דָאס  ָאנגעקומען  שווער 
איז דער רבי געבליבן זיצן אויפ'ן ּפלַאץ און מען 
הָאט געלייענט אין די ס”ת נעבן רבי’נס ּפלַאץ און 

ַאזוי אויך ביי שלש סעודות.

ומה נהדר הי’ המראה צו זען צורת קדשו פון 
רבינו הק’ ביי די סעודת רעוא דרעוין און ַארום 
דער גַאנצער עולם זינגט די זמירות שלש סעודות 
די  ַאריבער  ביז  לופט  די  ַאדורך  שּפַאלט  ווָאס 
ציבור,  מיטן  מיט  זינגען  וועלכע  בערג  הויכע 

אשרי עין ראתה כל אלה.

איינגערישט דָאס 
ביהמ"ד יעדע ווָאך 
באזונדער
עס פארציילט הרה"ח ר' ראובן פָאלקָאוויטש 

הי"ו:

בשעת מען האט העפטיג געארבעט צו בויען 
תשל"ח  שבועות  געווען  איז  דאס  ביהמ"ד.  דאס 
וואס איז יענע יאר אויסגעפאלן אנהייב וואך, הָאב 
איך פארגעשלאגן פאר די משמשים אז דער רבי 
זצ"ל זאל אריינקומען צום ערשטן מאל דאווענען 
אין גרויסן ביהמ"ד, וואס מען האט נאך געהאלטן 

דער אינדזשעניר דערמאנט וועגן דעם רבינ'ס הסתלקות



101

אינמיטן בויען, און עס איז נאך געווען היבש רוי.

ַאן  אלס  אויסגעזען  עס  האט  אנהייב  אין 
הרב  אבער  מאדנע,  אויך  און  זאך  אוממעגליכע 
געשטופט  האט  ז"ל  גליק  עזריאל  ר'  החסיד 
אויס  זעט  עס  ווי  אז  געזאגט  האט  ער  דערצו. 
וועט עס ווערן אדורכגעפירט און דער רבי וועט 
ַאריינקומען אין ביהמ"ד. מען האט פראוועזאריש 
האט  רבי  דער  און  ביהמ"ד  דָאס  געעפענט 
טויזענטער  מיט  אינאיינעם  דארט  געדאווענט 
דעם  וויילן  ארויסגעקומען  זענען  וואס  חסידים 

געהויבענעם יו"ט בצילא דמהימנותא.

זייט דעמאלט נאכ'ן זען און מיטלעבן ַאזעלכע 
געדאווענט  האט  יעדער  ווען  טעג  געהויבענע 
האט  הדור,  צדיק  מיט'ן  אחד  גג  קורת  תחת 
נאכמיטאג  שבת  איין  געזָאגט  מיר  רעביצין  די 
דער  ַאז  ביהמ"ד  גרויסן  אין  דאווענען  נָאכ'ן 
אין  שבת  יעדן  אריינקומען  בעז"ה  וועט  רבי 
ביהמ"ד, נאכדעם וואס דער רבי האט געהאט א 

געווַאלדיגן קורת רוח.

ארבעטער  די  וואס  נאכדעם  פרייטאג  יעדן   
מיט הרה"ח  איך  בין  אוועקגעגאנגען,  שוין  זענען 
ר' יושע גליק הי"ו געווען די סדרנים וועלכע פלעגן 
די טישן און  זיין  רוקן די סקעפָאלדס, און מסדר 
ַאזוי  בוי–ארבעט.  די  פון  שמוץ  די  ָאּפגערוימט 
איז יעדן פרייטאג אנגעגרייט געווארן דָאס פלאץ 
און  טישן  מיט  אויסרישן  דאס  ביהמ"ד,  פאר'ן 
בענק, אוועקריקן די סקעפאלדס און אלע גרויסע 
ארבעטס–געצייג. גלייך נאך שבת האט מען דאס 
דער  האט  אזוי  און  פלאץ,  אין  צוריקגעשטעלט 
מידי  דאווענען  קענען  צו  געהאט  הנאה  ציבור 
שבת בשבתו אויף א בַאקוועמען און גרויסן פלאץ, 
דאווענען  קענען  צו  זכי'  גרויסע  די  בעיקר  און 
זייט דעמָאלט  אינאיינעם מיט'ן רבי'ן וועלכע איז 
נישט  און  עולם,  צווישן  אריינגעקומען  אלעמאל 
ווי פריער ווען מען איז יעדן שבת געגאנגען מיט'ן 
שארט–קאוט ביז צו בעיקערטאון צום רבינס הויז.

קאר  א  ווי  מען  הערט  אינדערפרי  שבת  איין 
פארענט  ָאּפ  זיך  שטעלט  און  פָארן  צו  קומט 
פון ביהמ"ד הגדול ווָאס האט געצויגן די נייגער 
געווען  נישט  זענען  וועלכע  איינוואוינער  די  פון 
ָאּפגעשטעלט  זיך  האט  און  דערצו,  געוואוינט 
פארענט פון ביהמ"ד און עס שטייגט אויס דער 
בויער צוקערמאן. ער איז געווען דער אינזשעניר 
אהערצושטעלן  געשטעלט  געווען  איז  וועלכער 
פונעם  סטרוקטור  מעכטיגן  דעם  אויפבויען  און 

ביהמ"ד הגדול. ער איז געווען א פרייער איד. 

חיים  ר'  הרה"ח  גערופן  זאפארט  מען  האט 
הערש ליימזידער הי"ו ער זאל ארויסגיין צו אים 
הערן ווָאס ער דארף און זיכער מאכן אז ער גייט 
און  ַארויסגעגַאנגען  איז  הערש  חיים  ר'  אוועק. 
צוקערמאן  ווערטער.  אים עטליכע  צו  גערעדט 
אביסל  זיך  האט  און  ביהמ"ד  אין  אריין  איז 

אומגעקוקט און איז גלייך אוועקגעפארן.

האט  ער  וואס  געפרעגט  אים  האט  מען  ווען 
דא געזוכט, האט ער געענטפערט אז ער האט זיך 
טאקע  דאס  נוצט  מען  אז  גלייבן  געקענט  נישט 
יעדן  צוריקקומען  ביים  וויבאלד  שבת,  יעדן 
זונטאג צו די ארבעט האט זיך נישט אנגעזען אז 
און  דָארט  געדרייט  זיך  זיך האבן  זאלן  מענטשן 
אלעס איז געווען פונקליך אויף איר פלאץ אזוי ווי 
די ארבעטער האבן דאס איבערגעלאזט פרייטאג 
ביים אהיימגיין. ער האט אויסגעפירט, דעריבער 
זיך  אראפקומען  געמוזט  פערזענליך  איך  האט 
צו איבערצייגן מיט די אייגענע אויגן אויב דאס 

פלאץ איז טאקע אין באנוץ יעדן שבת.

ברודערליכער  דער  ווערן  אנגעוויזן  מוז  עס 
האט  תושב  יעדער  ווען  יארן  יענע  פון  געפיל 
צוגעהאלפן דָאס אהערשטעלן דעם ביהמ"ד עס 
זאל זיין גרייט פאר שבת, און די זעלבע נאך שבת 
צוריקשטעלן  געדַארפט  אלעס  האט  מען  ווען 
אויפ'ן פלאץ כדי די ארבעט זאל ווייטער קענען 

פארגעזעצט ווערן צו פארענדיגן די ביהמ"ד.

דער רבי איז אריינגעקומען יעדן שבת צווישן 
ימים טובים איז נאך דער  די  עולם, אבער אויף 

די  ווען  תשל"ט  ר"ה  נאך  ביז  ַאריינגעפָארן  רבי 
רעביצין האט געזען אז עס איז שוין זייער שווער 
דער טלטול הדרך, און דער רבי איז שוין געבליבן 
אויף סוכות אין קרית יואל. דער ציבור אין שטָאט 
איז געווען זייער אנטוישט ווען זיי האבן געהערט 
אז דער רבי איז געבליבן אויף יו"ט אין קרית יואל, 
אבער אויף די צווייטע טעג איז שוין א ריזיגער 
איז  עס  יואל.  קרית  אויף  ארויסגעקומען  ציבור 
וואס  הקפות  לעצטע  די  אין  ערשטע  די  געווען 

גרויסן  אין  הקפות  די  געטאנצן  האט  רבי  דער 
ריזן  א  מיט  אינאיינעם  יואל,  קרית  אין  ביהמ"ד 
געקומען  זענען  וועלכע  וחסידיו  תלמידיו  ציבור 
אויף די צווייטע טעג. די איינציגסטע יו"ט וואס 
בית  דעם  אין  געוויילט  נישט  האט  רבי  דער 

המדרש אין קרית יואל, איז געווען ראש השנה. 

כל אלה בהיות ההיכל על יסודותיו, ומקדש 
הקודש על מכונותיו וכהן גדול עומד ומשרת – 
אשרי עין ראתה כל אלה!

גאס ווירבלט אין די צופרי שעה'ן פארנט פונעם גרויסן ביהמ"ד אויף 12 גארפיעלד
מערקט די בוי ארבעט ביים ערשטן פליגל פון בנין אויף 5 גארפיעלד וואס איז שפעטער אפגעקויפט געווארן דורך די קהלה בפקודת מרן רבינו הגה"ק הברך משה זי"ע
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זאל איך נישט טאן אלצדינג צו העלפן א איד אין נויט?
)שלוס פון פריער(

מיט  וואגן  אנגעהויפנטער  גרויסער  דער 
תבואה פון אונזער זעליג איז אין א שיינעם טאג 
אריינגעפארן קיין לובלין. דער וואגן איז געווען א 
גרויסער און איז געווען אנגעהויפנט מיט שווערע 
איז  וועלכער  וואגן  דער  ארויף.  ביז  תבואה  זעק 
נישט געווען פון נייעסטן מאדעל, און האט שוין 
געזען בעסערע טעג, האט זיך געהאלטן אזש ביים 
איינברעכן פון דער גרויסער לאסט. פון די זעק 
וואס זענען געווען אנגעפאקט און אנגעשטאפט, 
"פרישע  ארויסגעשטארט  דארט  און  דא  האט 
"גערופן"   - שטימערהייט  ווי  האבן  וואס  ווייץ, 
שיינער  זייער  מיט  סוחרים  ווייץ  לובלינער  די 
אונז  "קויפט  זיי:  צו  "אויסגערופן"  און  אויסזען 
גוט  און  געצייטיגטע  פיינע  אזעלעכע  ווייל 
זענען,  מיר  ווי  ווייץ-קערנדלעך  אויסגעפילטע 

וועט איר נישט געפינען אין ערגעץ".

מיט  אדורכקומען  זיך  און  האנדלען  דאס 
דאס  האט  סוחרים,  לובלינער  פיפיגע  די 
איז  און  טאג,  גאנצן  א  כמעט  געדויערט  מאל 
איז  זעליג  פארנאכטס.  ביז  געווארן  פארשלעפט 
שוין גרייט געווען אראפצולאזן פונעם גאנץ הויכן 

פרייז וואס ער האט דאס מאל געבעטן.

אבער  זענען  לובלין  פון  סוחרים  פיפיגע  די 
רעדוצירטן  דעם  אויף  אויך  געווען  גרייט  נישט 
זיך גענומען "געניצן"  זיי האבן  פרייז פון זעליג.  
מיט א ברייט אויפגעמאכט מויל זאגנדיג צו זעליג 
מיט תרעומות: "מיר זענען שוין אויף פון די פריע 
פארטאגס שעהן, און מארגן מוזן מיר אויפשטיין 
מארגן-שטערן  דער  איידער  סליחות,  צו  פרי 

קומט אויף".

"אזוי" - האט זיך זעליג דערמאנט אז ער דארף 
"וואו   - אידן  ווי אלע  פונקט  זאגן סליחות  אויך 

זאגט איר סליחות?" - האט ער געוואלט וויסן.

דער  ווארשיינליך  סוחרים,  די  פון  איינער 
"מעסט  א  געגעבן  האט  זיי,  פון  עלטסטער 
פאדעשוועס,  זיינע  ביז  קאפ  זיין  פון  זעליג  אן" 
אוועקגערוקט פון פלאץ אויפן קאפ זיין אייגענעם 
"קאסקעט" מיט וועלעכן די סוחרים פלעגן גיין. 
ווי איינער זאגט: "אויך מיר א מענטש צום טיש!".

וואו  זעליג,  איר,  פרעגט  שאלה  וואספארא 
קען מען דען זאגן סליחות אויב נישט אין רבינ'ס 
קלויז?, טאקע ביים רבי'ן, ביים הייליגן "חוזה" - 
האט אים דער זעלבער סוחר שארף געענטפערט 

אויף זיין "אומפארשטענדליכע" פראגע.

ענטפער  דער  וואס  מיט  טאן  שארפער  דער 
צינישער  דער  און  געווארן,  געזאגט  איז 
לובלינער  דער  וואס  בליק  דורכדרינגליכער 
ביי  האט  זעליג,  אויף  "אנגעמאסטן"  האט  סוחר 

אויך  באגער  שטילער  א  ארויסגערופן  זעליג 
סוחר  דער  וואס  סליחות  דעם  מיטצוהאלטן 
פייערט אזוי דערפאר. זעליג האט באשלאסן אז 
אויב אזא גרויסער סוחר רעדט פון דעם סליחות 
גארנישט  קען  און  ברען,  אינערליכע  אזא  מיט 
ערגעץ  טליחות  זאגן  זאל  מען  אז  פארשטיין 
ער,  אויך  אז  ווערד  איז  רבי'ן,  ביים  ווי  אנדערש 
אויך  זאל  איד,  דארפס  פשוט'ער  דער  זעליג, 
ועושה  אומר  און  מאל.  איין  כאטש  מיטהאלטן 
האט ער זיך אנגערופן צו דעם לובלינער סוחר: 
רבי'נס  צום  קומען  אויך  איך  קען  אפשר  "נו, 

סליחות?".

זענען  סוחרים  לובלינער  פארזאמלטע  די 
געווען צופרירן פון זעליג'ס באגער.

זיי  פון  איינער  אים  האט   - איין"  זיך  "הער 
טאן  מילדערן  א  מיט  מאל  דאס  שוין  געזאגט, 
און  האנדלען  ווייטער  דיר  מיט  ווילן  "מיר   -
דו  וואס  פרייז  דעם  איבער  דיר  מיט  שמועסן 
ווילסט זיך לאזן באצאלן. אבער מיר זענען עפעס 
אויסטערליש מיד, און מיר קענען ווייטער נישט 
שחרית  גאך  מארגן  אי"ה  האנדלען.  און  שטיין 
וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין מיטן מקח. אבער 
נישט  קענסטו  דאן  ביז  אז  אליין  פארשטייסט 
אויסער,  וואגן.  דיין  פון  סחורה  די  אפלאדענען 
אויב דו טרעפסט איינעם וואס וויל דיר באצאלן 
אים  קענסט  בעטסט,  דו  וואס  פרייז  פולן  דעם 

פארקויפן די סחורה".

זייערע  צוגעענדיגט  ווי  זעליג  האט  "פיין!". 
סוחרים  די  און  ווערסיע,  אייגענע  אן  מיט  רייד 
מיטן  זעליג,  פון  אפגעזעגנט  פרידליך  זיך  האבן 

חשבון זיך צו טרעפן מארגן ווידעראמאל.

ה+צדיקיםע_+ל 

הרב הקדוש 

רבי ארי' ליב 
פון שפאלע זי”ע

דער שפאלער זיידע
ו' תשרי תקע"ב

ה+צדיקיםע_+ל 

הרב הקדוש 

רבי יצחק מאיר 
אלתר זי”ע

בעל חידושי הרי"ם
כ"ג אדר
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נישט נאר נישט געזען, נאר אפילו נישט געהערט 
דערפון.

האט  און  געווען,  נישט  זעליג  איז  בטלן  קיין 
ער  טאן.  צו  האט  ער  וואס  פארשטאנען  באלד 

און  פאליציי סטאנציע  די  צו  געלאפן  גלייך  איז 
אים  האט  מען  אז  "ויצעקו"  א  געמאכט  דארטן 
היינט צופרי בא'גנב'עט און ער ווייסט קלאר ווער 
דער גנב איז און וואו ער געפינט זיך איצט מיט די 
סחורה. ער האט געבעטן ברחמים די פאליציאנטן 

זיי זאלן קומען מיט אים ראטעווען די סחורה. 

געגלייבט  נישט  דאך  האבן  פאליציאנטן  די 
אין קיין "רוח הקודש"... אבער זעליג האט צו זיי 
גערעדט מיט אזא זיכערקייט אז ער ווייסט קלאר 

וואו דער גנב האט געמאכט פליטה, און וואו מען 
קען אים טרעפן. די איבערצייגנדע ווערטער פון 
זעליג האבן באוואויגן  די קאלטע פאליציאנטן און 
זיי זענען מיטגעגאנגען מיט אים צום דערנעבנדיגן 

דארף וואו דער גנב געפינט זיך.

אויף  ארויפגעזעצט  זיך  זיי  האבן  איינס-צוויי 
אריין,  וועג  אין  געלאזט  זיך  און  פערד  זייערע 
ארויפגעזעצט  איז  וועלכער  זעליג  מיט  צוזאמען 

געווארן אויף איינע פון די פאלצייאישע פערד.

אנקומענדיג אין יענעם דארף האט זיך ערשט 
הייליגע  די  אקוראט  ווי  איבערצייגט  זעליג 
געווען.  זענען  לובלין  פון  רבי'ן  פונעם  ווערטער 
ער האט געזען שוין פון דערווייטנס א געזעמל פון 
מענטשן אין צענטער פון מארק, און צוקומענדיג 
נענטער האט ער געזען ווי דער גנב שטייט אין 
סאמע מיטן פון א גרופע דארפסלייט און האנדלט 

אויס מיט זיי א פרייז אויף זיינע תבואה.

די פאליציאנטן האבן געכאפט דעם גנב "ביי 
דער האנט", און ער איז געווען אזוי שאקירט פון 
דעם אומגערישטן וויזיט אז ער האט אפילו נישט 

פרובירט צו לייקענען.

ער האט זיך גלייך מודה געווען אין די גניבה, 
און זיך געגעבן א צי אויס אויף דער ערד, בפישוט 
אים  אויף  זאל  מען  געבעטן  און  ורגלים,  ידים 
אויף  רחמנות  "האט  וויינענדיג:  האבן,  רחמנות 
מיינע קינדער, וואס הונגערן און האבן נישט צו 
עסן צו דער זעט. און וואס האב איך דען געטאן? 
זעק,  צוויי  נאר  פארקויפן  צו  באוויזן  האב  איך 

נישט מער".

*

אלע  ווי  גענוי  לובלין,  פון  פאליציאנטן  די 
נישט  זענען  שטעט,  אלע  פון  פאליציאנטן 
צוליב  אמט  זייער  צו  געווארן  אויסגעקליבן 
נישט  האבן  זיי  רחמנות.  מידת  גרויסע  זייער 
נאר  גנב,  מיטן  געשעפטן  לאנגע  קיין  געמאכט 
אים קורץ און שארף גענומען אונטער די הענט 
קייטן,  אייזערנע  אים  אויף  ארויפגעווארפן  און 
די  פון  איינע  פון  רוקן  אויפן  ארויפגעווארפן 
אויף  פערד  דעם  אויף  טאקע  פערד,  געזונטע 
וועלכן זעליג איז געקומען צו רייטן, און "ויסעו...".

אנדערן.  נעבן  איינער  געפארן  זיי  זענען  אזוי 
געריטן  זענען  פערד  פאליצייאישן  זעלכן  אויפן 

דער "גנב" מיטן "נגנב"....

געווען  נישט  אויס  ווייזט  איז  גנב  דער 
זיין  אויסגענוצט  האט  ער  "מפיל-קינד".  קיין 
לובלין  קיין  צוריק  וועג  גאנצן  א  און  "שכינות", 

האט ער גערעדט בתחנונים צו זעליג.

"דו האסט דאך א אידיש הארץ, א רחום וחנון, 
ווי קענסטו זיין אזא אכזר קעגן אן אנדערן איד, 
זאג  דיינס א ברידער, און מיך לאזן ארעסטירן? 
פארן פאליצייד קאמאנדיר אז דו ביזט מיר מוחל 
און ביזט מבטל דיין קלאגע קעגן מיר". - האט 

דער גנב זיך געבעטן ביי זעליג.

ער  וואס  געוואוסט  האט  גנב  כיטרער  דער 
טאקע  זיך  האט  רחמנות  בעל  דער  זעליג  טוט. 

איבערגענומען פון זיינע ווערטער.

"זארג נישט", האט ער אים בארואיגט, "גלייך 
ווי מיר וועלן אנקומען קיין לובלין וועל איך זאגן 

פארן קאמאנדיר ער זאל דיך באפרייען".

דער גנב האט געזען אז ער האט דא צו טאן מיט 
א הארץ ווייך ווי פוטער, האט ער ווייטער געצויגן 
זיין שמועס: "דרך אגב איז מיר אינטרעסאנט צו 
אזא  מיט  געוואוסט  האסטו  וואנען  פון  וויסן, 

להולדת הבנים
הר"ר אליעזר פיש שליט"א

ר' נפתלי חיים האלפערט נ"י
ר' חיים יחזקאל הירש נ"י
ר' שלמה נח היילברון נ"י

ר' אפרים העכט נ"י
ר' אברהם מאיר וואלדמאן נ"י

ר' שמואל זאנוויל וויינגארטען נ"י
ר' יואל )בהרי"ח( ווייס נ"י

ר' אברהם אהרן מארמארשטיין נ"י
ר' ברוך סאמעט נ"י

ר' הילל עזרא פישער נ"י
ר' שמעון פעלדמאן נ"י

ר' יעקב )בהרש"מ( פריעדמאן נ"י
ר' יודא קליין נ"י

ר' שמעי' קרויס נ"י
ר' נפתלי אלעזר ראטה נ"י

ר' יוסף מרדכי רובינשטיין נ"י
הר"ר שמחה בונם רוקח שליט"א

להולדת הבנות
ר' נפתלי יצחק כהנא נ"י

ר' חיים ראובן לאוב נ"י
ר' בערל מאליק נ"י

ר' מענדל מייזעלס נ"י
ר' ישעי' שלום פאלאטשעק נ"י

ר' חיים פריעד נ"י
ר' יואל )ב"ר העניך( פריעד נ"י

ר' אברהם )ברי"מ( פריעדמאן נ"י
ר' מרדכי )ברמ"י( פריעדמאן נ"י - תאומות

ר' שמואל )ברי"ש( פריעדמאן נ"י
ר' נפתלי רובין נ"י

ר' אהרן מנחם שווארטץ נ"י
ר' משה עזריאל שווארטץ נ"י

ר' משה שפיטצער נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' אברהם אויש נ"י

ר' יושע הערש גאלדבערגער נ"י
ר' קלמן וואלף הערשקאוויטש נ"י

ר' אלכסנדר משה ווייס נ"י
ר' אהרן ישראל מאיר טייכמאן נ"י

ר' יואל שלמה זלמן כ"ץ נ"י
ר' אברהם שמעון מארקאוויטש נ"י

ר' אליעזר ליפא סאמעט נ"י
ר' משה שמואל סאמעט נ"י

ר' אברהם שמואל פארקאש נ"י
ר' יצחק פייערשטיין נ"י

ר' יעקב )ברי"מ( פריעדמאן נ"י

ר' נפתלי הירצקא פריעדמאן נ"י
ר' ליפא שעהנברון נ"י

לנישואי צאצאיהם
ר' יעקב שלמה מאנדל נ"י

הרה"ח ר' יואל דאנציגער ע"ה
ר' ברוך נחום שווארטץ נ"י
ר' חיים )בר"צ( ראלניצקי נ"י

ר' יואל קרויס נ"י
ר' יואל נאה נ"י

ר' יעקב משה גאלדבערגער נ"י
ר' יואל אברהם יעקב ברייער נ"י
ר' יואל )ברא"א( גאלדבערגער נ"י

ר' ראובן אריאל מאואס נ"י
ר' יואל סאאל נ"י

לנישואיהם
ר' חיים הערש דאנציגער נ"י

ר' יוסף לעבאוויטש נ"י
ר' שמואל קרויס נ"י

ר' אשר אנשיל גאלדבערגער נ"י
ר' שלום ברייער נ"י

ר' שלמה מאואס נ"י

ר' משה שמחה קויפמאן נ"י, קרית יואל אלטר ישעי' נ"י הרה"ג ר' ארי' אשר אינדיג שליט"א, קרית יואל

ר' אהרן דוד )בר"ש( רובינשטיין נ"י, קרית יואל פנחס נחמן נ"י ר' יואל בוים נ"י, מאנסי

ר' מרדכי )בהרי"ל( קאהן נ"י, קרית יואל ישראל נ"י ר' מנחם הירש נ"י, וויליאמסבורג

ר' יקותיאל שמשון שווארטץ נ"י, קרית יואל יעקב אליעזר נ"י ר' שמואל זאנוויל וויינגארטען נ"י, מאנסי

ר' משה יודא גוטמאן נ"י, קרית יואל אהרן יוסף נ"י ר' דוד שמואל לאנדא נ"י, בארא פארק

הר"ר דוד יואל צימעט שליט"א, קרית יואל אברהם יושע נ"י ר' שמחה לאנדא נ"י, וויליאמסבורג

ר' יצחק הכהן פריעדמאן נ"י, קרית יואל הילל נ"י ר' יואל )ברמי"א( לעווי נ"י, קרית יואל

ר' שלמה הערש )ברי"מ( עקשטיין נ"י, קרית יואל הילל דוד נ"י ר' אברהם יודא סאמעט נ"י, וויליאמסבורג

ר' איתמר טובי' שווארטץ נ"י, מאנסי יוסף יושע נ"י ר' משה הערש )ברי"מ( קליין נ"י, קרית יואל

ר' אברהם יצחק זוסמאן נ"י, קרית טאהש יואל נ"י ר' משה יצחק ראזענפעלד נ"י, קרית יואל

ר' יואל בריעף נ"י, קרית יואל שמעון נפתלי נ"י ר' משה שמואל רובינפעלד נ"י, קרית יואל

ר' משה גליק נ"י, קרית יואל גרשון נ"י ר' אברהם שמואל שווארטץ נ"י, וויליאמסבורג

ר' דוד שישא נ"י, קרית יואל משה נ"י ר' בנימין הילל שווארטץ נ"י, קרית יואל

ר' משה האלפערט נ"י, וויליאמסבורג יודא עזריאל נ"י ר' שמעון יואל שטעסל נ"י, קרית יואל

ר' יואל שאהנפעלד נ"י, וויליאמסבורג קלמן אליעזר נ"י ר' יושע חיים שפילמאן נ"י, קרית יואל

לאירוסי צאצאיהם
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ביזט  פאליציאנטן?  די  ריכטן  צו  וואו  גענויקייט 
געפרעגט  ער  האט  מאכער?".  כישוף  א  אפשר 
זעליג מיט א כוונה צו דערגיין ווער עס איז דא 
געווען דער "פאררעטער" און אים ארויסגעגעבן.

"וואס רעדסטו נארישקייטן?" האט אים זעליג 
מעשה  אין  זיין  עוסק  זאל  "איך  פארגעווארפן. 
זאכן! איך קום  איז דאך טמא'נע  כשפים?, דאס 
הייליגן  א  ביי  געווען  בין  איך  מסטרא דקדושה. 
איד, ביים רבי'ן פון לובלין, וועמען מען רופט מיט 
א צונאמען 'דער חוזה', ווייל ער זעט אלעס פון 
איין עק וועלט צו די אנדערע. און ער האט מיר 
ער  זיך.  געפינסט  דו  וואו  פונקטליך  דערציילט 
איז צוגעגאנגן צום פענסטער און ארויסגעקוקט 
ביז  ארומגעזוכט  דיך  האט  ער  צייט,  שטיקל  א 
גענוי  און  מארק,  אויפן  געפינען  דיך  האט  ער 
האסט  דו  תבואה  זעק  וויפל  זאגן  צו  געוואוסט 

שוין פארקויפט".

הערנדיג דאס איז דער גנב שיעור אראפגעפאלן 
וואונדער-ראבינער איז  "אזוי?, אזא  פון פערדל. 
ער, אז ער ווייסט אלצדינג? אזא הייליגער מאן? 
איך וויל אים קענען!" האט ער אויסגעדרוקט זיין 

באגער.

האט  לובלין  קיין  אנגעקומען  זענען  זיי  ווען 
דערקלערט  און  צוזאג,  זיין  איינגעהאלטן  זעליג 
מוחל  איז  ער  אז  פארן פאליצייאישן קאמאנדיר 
אנקלאגע  די  זיין  מבטל  וויל  ער  און  גנב  פארן 
קעגן אים. אבער דער פאליצייאישע קאמאנדיר 
לאנגע  נאך  דערפון.  הערן  געוואלט  נישט  האט 
גנב'ס  דעם  באוויליגט  בלויז  ער  האט  הפצרות 
וואונטש, מיט די הייסע שתדלנות פון זעליג, אים 
הייליגן  צום  וויילע  קורצע  א  אויף  גיין  לאזן  צו 

"חוזה'' אונטער א שווערע פאליצייאישע וואך.

אין  פארזאמלט  זיך  האט  ציבור  גרויסער  א 
שטוב פון הייליגן רבין פון לובלין. עס איז דארטן 
נגנב  דער  גנב,  דער  חסידים,  עולם  אן  געווען 
עטליכע  פאליציאנטן,  מחנה  א  זעליג,  אונזער 
גבאים, און פארשטייט זיך דער הייליגער "חוזה".

וועט  מען  ווען  אז  פארשטאנען  האט  יעדער 
אריינברענגען דעם גנב צום רבי'ן וועט ער פאלן 
צו די פיס פונעם חוזה, און זיך בעטן אפשר וועט 
הארטנעקיגע  די  ביי  פועל'ן  קענען  "חוזה"  דער 
פאליציאנטן זיי זאלן אים באפרייען. אפשר וועלן 
זיי זיך מיטן "וואונדער-ראבינער" מער רעכענען 

ווי מיטן דארפס-מאן, זעליג.

אבער דער גנב האט יעדן שאקירט מיט זיינע 
"ווייטגרייכנדע" פלענער.

ווען ער איז אריינגעקומען אין חדר מיוחד פון 
הייליגן "חוזה" האט ער זיך גענומען "מוסר-זאגן" 

פארן חוזה: 

"איך  פזמון,  זיין  אנגעהויבן  ער  האט  "רבי", 
פארשטיי אייך נישט! אויב איר האט 'רוח הקודש' 
און איר קענט אלצדינג זען, נוצט איר דאס אויס 
אויף אזעלכע זאכן ווי קוקן אויף גנבים און וואס 
ווען איר  געווען פיל בעסער  ס'וואלט  זיי טוען? 
זאלט דעם כח אויסנוצן אויף בעסערע זאכן, ווי 

למשל קוקן אויף הייליגע זאכן...".

דער רבי פון לובלין, מיט זיין גרויסע מדרגות 
אנגעבייזערט  נישט  זיך  האט  ישראל  אהבת  אין 
אויף די עזות און חוצפה פון דעם אומפארשעמטן 
פארשוויגן  נישט  אויך  אבער  האט  ער  גנב. 
איד  דעם  אויסגע'מוסר'ט  גוט  און  מעשה  אזא 
רייד?  נארישע  אזעלכע  רעדטסו  "ווי  זאגנדיג: 
ראטעווען  ווי  זאך  גרעסערע  א  פאראן  דען  איז 
דאס פארמעגן פון אן ארימען איד וואס ער האט 
וואס האסטו  יאר?  גאנצן  א  אנגעהארעוועט  זיך 
געמיינט? אז כ'וועל זיך נישט באנוצן מיט דעם 

כח וואס דער באשעפער האט מיר געגעבן פאר 
אזא געהויבענעם צוועק? דערצו, אז דאס לעבן 
און פרנסה פון א מלמד וואס לערנט תורה מיט 
קינדער, און האט אליין שטוב מיט קינדער, איז 

אפהענגיק אין דעם!"

*

זי"ע  הרי"ם  חידושי  בעל  הייליגער  דער  ווען 
האט געענדיגט צו פארציילן די מעשה האט ער 
שלמה  חמדת  בעל  פארן  זאגנדיג  אויסגעפירט, 
זצ"ל: "איצט פארשטייט איר שוין פארוואס איך 
בין געקומען ביז קיין ווארשע צו זיין ביי די דין 
תורה פון דעם שוחט? אויב פארן הייליגן רבי'ן 
פון לובלין זכותו יגן עלינו איז גוט געווען זיך צו 
ארויסצוהעלפן  כדי  הקודש"  "רוח  מיט  באנוצן 
אפראטעווען  און   צרה,  זיין  אין  איד  ארימען  אן 
זיין לעבן און זיינע קינדער, איז מיר אויך גוט צו 
קומען ראטעווען אן ערליכן איד אויף וועמען מען 
ראטעווען  און  בילבול,  א  אויסגעטראכט  האט 
אונטערגאנג  פון  משפחה  גאנצע  זיין  און  אים 
זיין  נישט  דארף  טירחה  שווערסטע  די  און  ח"ו, 

צו שווער..."

זכותו יגן עלינו

ע"י הרב הגאון

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

א' שמיני א'ג' צו
שיעור ב'שיעור א'

בשעה 9:00 בערב

בבית המדרש הגדול 
בחדרי התפלה בסניף החדש

הנהלת עמוד התורה

הנני בזה להודיע לכל הקהל הקודש שיתקיים בעז"ה

שיעורים כלליים
בהלכות פסח

 דיני בדיקה וביטול - מכירת חמץ - הגעלה וליבון
אפיית המצות - ליל הסדר - עירוב תבשילין

בעזהשי"ת

בס״ד

זענט איר שוין
גרייט צום ליל 
התקדש החג?

צו באגרייפט איר 
די גרויסקייט פונעם

סדר נאכט?
וויאזוי גיב איך דאס
איבער פאר מיינע

קינדער?

בזה הננו מודיעים אשר כהכנה דרבה
לקראת ימי החג הבעל"ט, יתקיים בעז"ה

דרשה נל הבה
הכנה לימי חג הפסח וליל התקדש חג
ע"י פה מפיק מרגליות מלהיב לבבות ישראל הרב הגאון

רבירבי  אהרן שמואל פאדוואאהרן שמואל פאדווא  שליט״אשליט״א
מורה צדק וראש כוללינו בארא פארק

ביום ד׳ פרשת צו
בשעה 9:15 בערב

בהיכל ביהמ״ד הגדול
זקנים עם נערים, בחורים נחמדים, 

בואו ושמעו את דבר ה' לעשות הכנה דרבה 
כראוי וכיאות לליל התקדש חג!

בברכת חג כשר ושמחבכבוד רב

הנהלת עמוד התורה

ח
ואמרתם זבח פס
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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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 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 
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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 
 

  

Mar. 26 8:28 7:15 
 

6:55 5:22 
 

1:40 1:02 10:58 10:34 9:20 6:50 5:38 
 

  




Mar. 27 8:29 7:16 
 

6:56 5:23 
 

1:40 1:02 10:57 10:33 9:19 6:49 5:37 
 

  

Mar. 28 8:30 7:17 
 

6:57 5:24 
 

1:40 1:02 10:57 10:33 9:18 6:47 5:35 
 

  

Mar. 29 8:31 7:18 
 

6:57 5:24 
 

1:40 1:01 10:56 10:32 9:17 6:45 5:33 
 

  

Mar. 30 8:32 7:20 
 

6:58 5:25 
 

1:40 1:01 10:55 10:31 9:16 6:44 5:32 
 

  

Mar. 31 8:33 7:21 7:06 6:59 5:25 
 

1:39 1:01 10:54 10:30 9:15 6:42 5:30 
 

  

Apr. 1 8:34 7:22  7:00 5:26 2:16 1:39 1:01 10:54 10:30 9:14 6:40 5:28    

 

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

YOU'VE EARNED IT,

This Erev Pesach season, treat your 
entire family with hot, gourmet food 
at our spacious eating areas.

Look out for 
our tent!

Starting Monday March 27

Milchig Breakfast & Lunch: 8:30am-7:30pm

Fleishig Dinner: 3:00pm-9:00pm
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5 Mangin Road, (Cor. Rt. 208) Blooming Grove
845.492.8777  |  orders@mintleafkosher.com

WE'RE 5 MIN. FROM KJ.
Avoid the traffic and enjoy easy-breezy 
shopping with our wide seasonal 
selection and spacious, new store.

WHEN YOU NEED STUFF FAST

Schedule your 
FREE pickup!
*With min. $100 order
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השגחה שחיטה גסות שע"י ק"ק סאטמאר

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מיט הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א אינעם שלאכט הויז 
ביים משגיח זיין אויף שחיטה בהמות גסות שע"י קהלתינו הק'

ביים באגלייטן דעם פראצעדור פון ניקור

אין א הלכה'דיגע שמועס על מערכת הכשרותהגה"צ דומ"ץ סאטמאר בארא פארק שליט"א

הגה"צ רבי לייביש פרידמאן שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד הגדול וויליאסבורג 
ביים באטראכטן סדר בדיקת הריאה

ביים משגיח זיין 
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אווענט פון 'הכרת הטוב' פאר די 'הונדערט' חברי הצלה קרית יואל

משתתפים ביים צוהערן אויפטריט פון מוהר"ר יואל אברהם כ"ץ שליט"א, 
מנהל מוסדות קרית יואל איבער דאס לעבן פון א 'הצלה משפחה'

שטארקע דרשה געהערט פון הרה"ג ר' שלמה שבתי קעסטנבוים שליט"א פון וויליאמסבורג 
מיט געוואלדיגע געדאנקען און זכות פון די מקיימי עולמות

די הונדערט חברה הצלה וואלונטירן ביים הנאה האבן ארום רייך געדעקטע טישן 

זעלטן שעפערישער געדאנק ביים פארוואנדלען די צוויי טירן צום זַאל אריינגאנג, אז 
ס'זאל געבן דעם געפיל ווי מען גייט אריין אינעם אונטערשטן טייל פונעם אמבולאנס!
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פארשריט ביים גרויסן ביהמ"ד

הערליכע שטיינער לענגאויס די ברייטע קארידארן פרעכטיגע טיילס אין די רחבות'דיגע חדרי התפלה

והיה המשכן אחד: קארידאר וועלכע טוט צוזאמברענגן גארפיעלד מיט פארעסט הערליכע שטיינער לענגאויס די ברייטע קארידארן 

שורות האלצערנע פערקעי אינעם נייעם פליגל פונעם היכל הגדול
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לעצטע שטאפלען ביים ניייעם 
'סווימינג פול' אויפן שטח המוסדות

שטארקע צוים ארום ביידע שווים באסייענען צום זמן הקיץ הבעל"ט

לעצטע שטיקער מעטאל ווערט אינסטאלירט 

הויכע מחיצה איינגעשטעלט 

בית רחל החדש - בנין גאלדבערגער 

איינס פון די צענדליגער צעמענט טראקס נאכן אריינגיסן אינהאלט אינעם בנין החדש

פאמפ טראק פילט אן די פארטיגע ווענט מיט טאנען צעמענט 
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ביהמ"ד החדש דקהל יטב לב - שכונת דועלק קרית יואל

צוויי שטאקיגער ארון הקודש פרעכטיג אויסגעפרעימט אין ביהמ"ד החדש אויף דועלק 

פלאמבינג געצויגןווייערינג ווערט אריינגעצויגן איבער אלע שטאקן

סקעפאלדס אויפגעשטעלט אין היכל ביים אינסטאלירן די שיינע ספַאט-לייטסעיר קאנדישאן געצויגן אין איינס פון די לופטיגע חדרי התפלה
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ביהמ"ד החדש דקהל יטב לב - שכונת מעריוואלד קרית יואל

ברייטע קארידאר וואס פירט צווישן די 4 ריזיגע חדרי התפלה

די 3 גרויסע בורות הטבילה אינעם גרויסן מקוה

איינס פון די חדרי התפלה

די שטיגן און קארידארן צווישן די פיל שטאקיגע בנין האדיר

עטרת מייזעלס זַאלן

רייע קאנסטרוקציע פראיעקטן אונטערגענומען ארום די 'עטרת מייזעלס' חתונה זאלן צום חתונה סעזאן נאך יו"ט שבועות הבעל"ט
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נוצבארע קליידונג לאקאציע

נייע דראפ-אף לאקאציע פון 'דזשוסט עי סעקאנד' אריבערגערוקט אויף קארלסבורג דרייוו פיקוח נפש! עמערדזשענסי דרייוו קומענדיגן זונטאג אינעם 'הצלה גאראדזש' אויף פארעסט וועט 
צוזאמברענגן פילע תושבי העיר צו געבן 3 מינוט צו ראטעווען א לעבן

העפטיגע קאנסטראקשען אויפן בעיקערטאון ראוד
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שניי שארער טרעקל אומגעווארפן סטריט לָאמפ

אומגעפאלענע עלעקטריק שטאנג אויף ווען ביורען נאך ממנו ילמדו: עומד בתפקודו טראץ זיין דורכפאל...
מילדע עקסידענט דורכן שניי שארער טרעקל

ארבעטער געזען בין שמים וארץ ביים ארבעטן אויפן הויכן סעלפאן טורעם - 
האפענטליך וועט דאס פאררעכטן לעצטיגע ווירייזאן שוואכע סערוויס 

נייע פארקינג אויסגעפלאסטערט פארנט פון ביהמ"ד סטאווניץ 
אויף עלדין גאס אין 'טאון אוו מאנראו' לשביעת רצון המתפללים

גרעסטע 'שניי איגלו' רעקארדירט אויף סאטמאר דרייוו געבויעט דורך טאלאנטפולע סאטמארער תושבים
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סטעיט פאליציי פארנט פון שכונת ווערצבערגער ביים פרובירן צו פאררעכטן איינס פון 
זייערע קארס אין א גאס רעגן. נישט וואוסענדיג פון די לאקאלע הילפס ארגאניזאציעס

טרעילאר מיט גענוג פלאץ אדאנק צעמענט בריקאדעסדאך אינסטאלירט ביי נייע געביידע אויף חברון

פאליציי אויטאמאביל ווערט אוועקגעפירט פאר פאררעכטיגונג

ווערט געזען עירוב בענדל לענגאויס רוט 105 צוריסן און אראפגעהאנגען פון ביידע זייטן וואס איז 
צייטליך פארראכטן געווארן דורך די עסקני העירובין 

גראב ארבעט אנגעהויבן אויף אוהעל פאר נייע דירות פראיעקט 
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ארבעט אויפן שטח פון ת"ת בנין בית מרדכי אויף געציל בערגער 

דעטאלירטע אנווייזונגען 

בור ע"ג בור... אויפן וועג צו א נייע שכונהא זייטיגע 'בענעפיט' אלס חבר הקהלה...

שניי מענטש זיך באוויזן אויף אוסטראה.. 
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אייגענארטיגע 'רמב"ם - עירוב'...

ראטע פון היטשעס געזען א שטארקע פארבעסערונגאנאנסן איבער די גאסן פון שטאט זיך איינצוהאנדלען קעניגליכע מלבושים לכבוד יו"ט

ווילסט מיר ביטע ארויפשיקן א לעפל...? יישר כח

ווארימהארציגע מזל טוב באגריסונג דורך די לומדי והנהלת חבורת 'זכרו תורת משה' לכבודו פונעם 
פטרון מס' מנחות הרבני הנגיד מוה"ר אברהם בנימין קרויס הי"ו אין די זאלן פון עטרת מייזעלס
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טענט פירמע ביי די ארבעט אויפן 'טעיק-אוט' שאטער פארנט פון 'סאטמאר פלייש' אויף פארעסט

לייכטע צוזאמשטויס צווישן א מיני ווען מיט א ווילעדזש 
עקספרעס באס פארנט פון שכונת גאלדבערגער

פליענדע אביעקט אויפגעכאפט אין די נאכט שטונדען מאכן א לאנדונג אויף אוהעל

זאמד טראק טיילווייז אריינגעפאלן צום זייט פונעם מאונטען ראוד ביים קארנער רוט 208

ראוד ארבעט אויף עיקערס ראוד אונטער דינוב ראוד ביים פעפערמינט סופערמארקעט
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וועד הצלת יהדות אוקריינא

יו"ר הוועד שר העסקנים הרה"ח ר' משה דוד נידערמאן הי"ו טרעט אויף ביי מעמד אין מאנטרעאל פאר נגידים 
ונדיבים בעם מיט דברים העומדים על הפרק איבער די ליידן פון אונזערע ברודער אין די מלחמה זאנעס

קריאת הקודש פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א און הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א, 
רבני ודייני הקהלה שליט"א למען פליטי חרב פונעם יהדות אוקריינא

ווען ביורען גאס אויסגעברייטערט

הנהלת כולל 'דרך החיים' זעצן פאר מיט די ארבעט אויסצוברייטערן וויכטיגע ווען ביורען ראוד

פרישע צעמענט געגאסן פארנט פון G&B קלאודינג

קורב געגאסן פארנט פון 11 ווען ביורען



123

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.

Lemberg 
6-room apt excellent 
condition, walk-in, 
private entrance, corner 
unit, with a huge porch 
and Pesach kitchen.

 שכונת ויאל משה
Look no further than 
this 7 1/2 room 
apartment! Walk-in, 
private entrance, corner 
unit, with rental!

Accepted 
Offer

Accepted 
Offer

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.

New Development /
Spring St 

This new development 
offers spacious, 
upgraded apartments, 
lots of parking, and 
2-3-bedroom units 
available. Some of the 
units have already been 
taken, but there are 
still plenty of options to 
choose from.

For Rent: 
• One Bedroom apt on 
Garfield 

• 3 room apt on Lizensk 

• 3 room on prag 

• 3 room apt on lemberg 

• 3 room apt on Isreal 
Zupnick 

• 4 room apt in blooming 
grove 

• 4 room apt on koritz 

• 4 room apt on Zenta 

• 5 room apt Redomsk

•5 room on Mezebish Sec 
8 only

• 6 room apt on birich 
Moshe 

• 6 room apt in schinus 
veyoel moshe 

• 2 room Office on Ehal 

• Large office with 
conference room in schinus 
veyoel moshe

• Retail space on Garfield 

For 
Rent

For
Sale
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סטעיט סענַאט 
בודזשעט ּפלַאן 

זוכט צו בענעפטירן 
ָארַאנדזש קַאונטי

ניו יארק סטעיט סענאטאר דזשעימס 
סקופיס האט אפלאדירט א צאל ּפרָא-

פארשלאג  בודזשעט  דעם  אין  וויזיעס 
ארויסגערוקט דורך דעם סטעיט סענאט, 
אונטערשטיצן  וועט  דאס  אז  זאגנדיג 
געמיינדעס אין אראנדזש קאונטי דורך 

א רייע פון שטיצע און געזעצן. 
אנטהאלטן  געזעץ  דעם  פון  פונקטן 
סטעיט  די  אז  זאגט  וואס  פארשלאג  א 
 19 ארום  מיט  סקולס  די  פאנדען  זאל 
עלימינירן  סטודענט;  פער  פראצענט 

אז  גאווערנער  דעם  פון  פארשלאג  די 
איבערדרייען  קענען  זאל  סטעיט  די 
לאקאלע זאונינג געזעצן; דאס שאפונג 
פון א סטעיט מאניטאר פאר די איי-די-
טעקס  טשיילד  די  עי; אויסברייטערן 
קרעדיט פאר קינדער אונטער פיר יאר 
ַאלט; אויסברייטערן א שטייער קרעדיט 
די  אויסברייטערן  פייערלעשער;  פאר 

טעפ ּפרָאגרַאם; א צוויי ביליאן דאלאר 
העכערונג אין די סך הכל סטעיט ראוד 
און ברידזש ּפרָאגרַאם; צוריקשטעלן א 
יונגע  פאר  פראגראם  פארגעבונג  לאון 

צו  פארמערס  ערלויבן  און  פַארמער; 
אינוועסטמענט  איבריגע  אן  באקומען 

שטייער קרעדיט.

וועט  פָארשלַאג  געזעץ  נייע  די 
ראטע  שטייער  איינקונפט  די  העכערן 
פארדינען  וועלכע  מיליאנערן  אויף 
יערליך.  דאלאר  מיליאן  פינף  ווי  מער 

עס ַאנטהַאלט אויך א פארשלאג פונעם 

א  פארזיכערן  צו  סענטאר  סטעיט 

העכערונג אין די ראטע פאר ארבעטער 

אין די סטוארט עירפארט.

ניו יָארק סטעיט רופט פאר ווַאכזַאמקייט 
פָארנדיג קיין ארץ ישראל אין ליכט 

פון ַא פרישע פאליא פַאל ה"י
ניו יארק סטעיט 'דעפארטמענט   די 
ווארענונג  אוו העלט' האט געמאלדן א 
ארץ  קיין  פארן  וועלכע  רייזענדע  פאר 
זיי  אז  לענדער,  אנדערע  און  ישראל 
געפאר  די  איבער  וואכזאם  זיין  זאלן 
מאכן  זיכער  און  קרענק  פאליא  די  פון 
זייערע  מיט  אפ-טו-דעיט  זיין  צו 
פארמאגן  זאלן  זיי  אז  וואקסינאציעס 
גאר  די  אנטקעגן  באשיצונג  נויטיגע  די 
די  אין  אנשטעקנדע מחלה. דאס קומט 
צייט וואס טויזענטער אידן וועלן פליען 
צווישן די צוויי לענדער צו משפחה אין 

לויף פון די טעג פון יום טוב פסח.

דעפארטמענט  העלט  די  פון  רוף  די 
וואס אן אכט יעריגע מיידל  קומט נאך 
פון צפת איז ל"ע געווארן פאראליזירט 
נישט  נאכ'ן  קרענק,  פאליא  די  דורך 
נויטיגע  די  מיט  וואקסינירט  זיין 
קרענק.  דעם  אנטקעגן  אימיוניזאציעס 
לויט די באריכטן האבן נאך דריי מענטשן 
אין ארץ ישראל געטעסט פאזיטיוו פאר 
וויירוס, אבער די דריי האבן  די פאליא 
די  פון  סיפטאמען  קיינע  געליטן  נישט 
האבן  יאר  פארלאפענעם  דעם  מחלה. 
זיבן קינדער געטעסט פאזיטיוו פאר די 
פילצאליגע  ווען  ירושלים,  אין  וויירוס 
אין  האבן  אומוואקסינירטע  אנדערע 
איילעניש וואקסינירט זייערע קינדער זיי 

צו פארזיכערן אנטקעגן די ּפָאטענציַאלע 
אפעקטן פון פאליא.

קרענק  אנשטעקיגע  אן  איז  פאליא 
מענטשן  צווישן  ארום  גייט  וואס 
ארום  שנעלקייט.  געוואלדיגע  א  מיט 
ווערן  וועלכע  די  פון  פערטל  דריי 
ארויסווייזן  נישט  וועלן  אנגעשטעקט 
קיין שום סיפטאמען, און ארום א פערטל 
וועלכע  סיפטאמען  ארויסווייזן  קענען 

פון  ליידן  וועלכע  די  צו  ענליך  זענען 
די פלו. ווייניגער ווי א פראצענט וועלן 
ליידן די ערגסטע אפעקטן פון די מחלה, 
פערמענאנטע  אריין  רעכענט  וואס 
פאראליזירונג, מוח געשווילעכטס אדער 

ַארגער ל"ע.

מחלה  פאליא  די  איז  אמעריקא  אין 
אויסגעראטן  אלס  פאררעכענט  געווען 
דעם  אבער  צייט,  לאנגע  א  פאר 

פארלאפענעם יולי איז אין די רַאקלענד 
איין  געווען  אומגעגענט  קאונטי 
פון א  די פאליא קרענק,  פון  דיאגנאזע 
מאן וואס איז געווארן ל"ע פאראליזירט 
געווארן  זינט דאן איז געפינען  דערפון. 
וואס  סעמפלס  אין  וויירוס  פאליא  די 
גענומען  האט  דעפארטמענט  העלט  די 
ראקלענד  אין  סיסטעם  אפלויף  די  פון 
סאליווען  קאונטי,  אראנדזש  קאונטי, 

יארק  ניו  און  קאונטי  נאסאו  קאונטי, 
סיטי, וואס איז א צייכן אז די קרענק האט 
געגענטער  די  אינערהאלב  צירקולירט 

און קאמיוניטיס.

באאמטע  געזונטהייט  די 
טון  זאלן  עלטערן  אז  רעקאמאנדירן 
זייער פליכט צו באשיצן זייערע קינדער 
פון די מחלה דורך וואקסינירן די קינדער 
פאר די פאליא וויירוס. ווען א קינד איז 
ווערט  דאזעס  אלע  מיט  וואקסינירט 
 100 כמעט  זיין  צו  פאררעכענט  ער 
די  כאפן  פון  פארזיכערט  פראצענטיג 

מחלה ח"ו.

פארלאנגט  געזעץ  סטעיט  יארק  ניו 
אז ביים אריינקומען אין שולע זאל מען 
וואקסט  דעריבער  און  וואקסינירט,  זיין 
טאקע די צאל וואקסינאציעס אין די יאר 
וואס די קינדער קומען אן צום יארגאנג 
פון אריינגיין אין שולע. צוליב די הויכע 
די  אין  קינדער  קליינע  גאר  פון  צאל 
היימישע געגענטער איז די וואקסינאציע 
ראטע אויך נידריגער ווי אין די ארומיגע 
ראטע  וואקסינאציע  די  געגענטער. 
 59 ביי  שטייט  קאונטי  אראנדזש  אין 
קאונטי  ראקלענד  אין  און  פראצענט, 
ביי אריבער 60 פראצענט. אין די יעיטס 
מערב  אין  זיך  געפינט  וועלכע  קאונטי 
גרויסע  א  פארמאגט  און  יארק,  ניו 
געמיינדע,  אמיש  די  פון  באפעלקערונג 
אונטער  וואקסינאציע ראטע  די  שטייט 
עס  ווי  געמיינדעס  אין  פראצענט.   54
פון  ראטע  נידריגערערע  א  דא  זענען 
זיין  צו  וויכטיגער  איז  וואקסינאציעס 
וואקסינאציעס,  די  מיט  אפ-טו-דעיט 
באשיצונג  פון  אפוועזנהייט  די  צוליב 
גרעסערער  דער  ווען  קומט  וואס 

פראצענט איז וואקסינירט.

אלגעמיינע באריכטן
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סטעיט פָארשלַאג צו שטעלן 
מאניטארס אין די ָארַאנדזש 

קַאונטי אינדאסטריעל 
דעוועלָאּפמענט ַאגענטור

אלבאני - די סטעיט וועט באשטימען 
צו  מאניטארס  צוויי  אדער  איין 
וועטָאאירן,  מעגליך  און  איבערקוקן, 
קאונטי  אראנדזש  די  פון  באשלוסן  די 
דעוועלאפמענט  אינדאסטריעל 
זאל  גרענטס  סטעיט  אויב  ַאגענטור, 
די  אין  פירמעס  די  צו  ווערן  געגעבן 
סטעיט  פון  פארשלאג  א  לויט  קאונטי, 
סענאטאר סקופיס פון אראנדזש קאונטי. 

סקופיס  האט  באריכטעט  שוין  ווי 
דעם  איבער  פראגעס  אויפגעברענגט 
וואס  נאך  אגענטור  "איי-די-עי" 
זענען  גרענט  זייערע  פון  געוויסע 
וועלכע  פירמעס  צו  געווארן  געגעבן 
געזאלט  נישט  סקופיס,  לויט  האבן, 
דער  געלטער.  רעגירונג  די  באקומען 
געבן  צו  איז  אגענטור  דעם  פון  ציל 
גרענטס פאר פירמעס צו אוועקשטעלן 
די  אינערהאלב  פראדוקציע  זייער 
סטעיט,  יארק  ניו  אין  געגענטער 
עקאנאמיע  די  מוטיגן  דערמיט  און 
די  פאר  דזשאבס  אהערשטעלן  און 

לאקאלע איינוואוינער.

געווארן  איז  פלאן  דער 
פון  הצעה  ַאלס  אריינגעשטעלט 
צום  סענאט  סטעיט  יארק  ניו  די 
גאווערנאר  די  וואס  פלאן  בודזשעט 
אין  פארגעשלאגן  האט  יארק  ניו  פון 
יעצט  איז  עס  טעג.  לעצטערע  די 
פארשלאגן  פילצאליגע  פון  טייל  א 
אדער  וועלן  וועלכע  געדאנקען  און 
ווערן  אדער  אריינגעשטעלט,  ווערן 
פארשטייער  די  ווען  ארויסגעווארפן, 
פון די ניו יארק סטעיט סענאט און די 
סטעיט  יארק  ניו  די  פון  פארשטייער 
צוזאמקומען  זיך  וועלן  אסעמבלי 
צו  גָאווערנָאר,  מיטן  אינאיינעם 
אריינגעלייגט  זאל  וואס  אויסארבעטן 
פונעם  ווערן  ארויסגענומען  אדער 
קומענדיגן  פונעם  בודזשעט 
פינַאנציעלן בודזשעט יָאר, וואס וועט 

זיך אנהייבן דעם קומענדיגן אפריל. 

סקופיס  סענאטאר  סטעיט  יארק  ניו 
האט אדרעסירט דעם אראנדזש קאונטי 
אינדאסטריעל דעוועלאפמענט אגענטור 
דעם  קאנפרענץ  פרעסע  א  דורכאויס 
וועלכע  אין  פעברואר,  פון  22'סטען 
האט  אגענטור  די  אז  געזאגט  האט  ער 
שניטן  שטייער  אומנויטיגע  געגעבן 

נישט  זענען  וועלכע  פירמעס  פאר 
דערמיט  פארשריפטן,  די  נאכגעקומען 
פון  לאסט  גרעסערע  א  ארויפלייגנדיג 
שטייערן אויף די לאקאלע איינוואוינער, 

ביזנעסער און געשעפטן.

וועלן  סקופיס  פון  פלאן  דעם  לויט 
רעכטן  וועטא  האבן  מאניטארס  די 
איי-די-עי.  די  פון  באשלוסן  די  איבער 
ווי אויך וועלן זיי קענען פארלאנגען די 
און  פאליסיס  זייערע  טוישן  רעקארדס, 
שטאטוטן, זיין אנוועזענד ביי פריוואטע 
זיצונגען פונעם באורד און וועטאאירן א 

איינקלאנג  אין  נישט  איז  וואס  החלטה 
מיט די אינטערעסן פון די קאונטי

די פארשלאג צו שטעלן א מאניטאר 
שטארק  האט  רעכטן  וועטא  מיט 
וועמענס  אגענטור,  די  אויפגעברויזט 
צוריקגעענטפערט  האט  פארשטייער 
פאר סקופיס אז צוויי רעגירונג אגענטורן 
האבן שוין יעצט איבערזיכט אויף דעם 
נישט  פעלט  דעריבער  און  אגענטור, 
די  מאניטאר.  א  שטעלן  דאס  אויס 
די  און  אפיס  בודזשעט  אויטאריטעטן 
סטעיט'ס קאמפטראלער אפיס טוען שוין 

ביידע מאניטארן דעם איי-די-עי, זאגט 
פעלט  דעריבער  און  פארשטייער,  דער 
נייע סטעיט מאניטאר.  נישט אויס קיין 
פון  פארלאנגען  די  אויס  פאלגן  "מיר 
נישט  האט  קיינער  און  אגענטורן  אלע 
אויפגעברענגט קיין רויטע צייכן איבער 
דעם איצטיגן אדמיניסטראציע, און דער 
ווערט  אגענטור  אונזער  וויאזוי  וועג 

געפירט" האט ער געזאגט.

איי-די-עי  די  פון  פארזיצער  דער 
סקאנדאל  א  זינט  אגענטור  די  פירט 
וואס האט פארוויקעלט דעם פריערדיגן 

געענדיגט  זיך  און  אדמיניסטראציע, 
און  טשארדזשעס  קרימינאלע  מיט 
צוויי  דורך  הודאות  שולד  עווענטועל 
איין  און  אדמיניסטראציע  די  פון 
אריינגערעכענט  מיטגלידער,  באורד 
קאונטי  אראנדזש  געוועזענער  דעם 
עקזעקוטיוו עד דיאנא. דער דירעקטער 
איבעררעכענען  אין  געווען  מודה  האט 
די באורד פאר זיינע סערוויסעס איבער 
צוריקגעצאלט  האט  און  יאר,  זעקס 
איבער א מיליאן דאלאר אלס טייל פון 

זיין 'פליע' אפמאך מיט די פראקורארן.

אלגעמיינע באריכטן

יוטיליטי קָאמּפַאניס שיקן נָאכַאנַאנדע 
צעמישטע בילס פאר סאולער קָאסטומערס

סטעיט  יארק  ניו  האט  צוריק  יאר  אכט  ארום 
פארגעשטעלט 'קאמיוניטי סאולער ּפרָאגרַאמען' צו 
סטעיט  די  אין  איינוואוינער  פאר  דיסקאונטס  געבן 
זייער  באקומען  צו  איינגעגאנגען  זענען  וועלכע 
עלעקטריציטעט פון א פעלד פון סאולער פאנעלס 

וועלכע ליגט נעבן זייערע הייזער. 

אלס  פארגעשטעלט  געווארן  איז  פלאן  דער 
ענערגיע  ריינע  צושטעלן  וועט  ווָאס  וויזיע  א 
צו  ערלויבן  נישט  זיך  קענען  וועלכע  קונדען  פאר 
ּפַאנעלן'  'סאולער  פון  אינסטאלאציע  די  באצאלן 
יעצט  אבער  הייזער.  זייערע  פון  דעכער  די  אויף 

דער  אז  קאסטומער  די  זאגן 
אין  געלייגט  ווערט  פראגראם 
געפאר צוליב וואס די עלעקטריק 
זייער  טון  נישט  קענען  פירמעס 
וואס  געשעפט,  דעם  אין  טייל 
איז צו אויסרעכענען די בילס פון 
זייערע קאסטומער, און דעריבער 
קונדען  די  צו  בילס  אן  קומען 
אויף א צעמישטע סדר, און מיט 
נאכאנאנדע טשארדזשעס וועלכע 

קאסטן זיי היבשע געלטער.

זיך  האבן  וועלכע  קָאסטומער 
פראגראם,  דעם  אין  אנגעשלאסן 
אנטוישט,  זייער  זענען  זיי  אז  זאגן 
זיי  פון  פילע  וואס  צייט  די  אין 
שפאנען אראפ פון דעם פראגראם, 
איבריגע  זיי  קאסט  עס  ווייל 
געלטער און קרעדיטס אדער בילס 

וועלכע קומען אן מאנאטן שפעט. די עלעקטריק און 
גאז קאמפאניס דארפן צו געבן קרעדיטס אין די בילס 
פאר די וועלכע האבן די סארט 'סאלאר פאנעלס' אבער 
אנשטאט איז דאס איין גרויסע צעמישעניש. עס פעלט 
בילס,  די  אויף  דורכזיכטיגקייט  און  אינפארמאציע 
עפעס וואס פארשווערט פאר די קאסטומערס צו וויסן 

אויב וואס זיי צאלן איז אויפריכטיג אדער נישט. 

טייל לָאקַאלע בַאַאמטע לענגאויס די סטעיט האבן 
קריטיקירט די ניו יארק סטעיט עלעקטריק און געז 
קאמיטע פאר זייער שלַאבערישע ַארבעט פון נישט 
געהעריג אויסרעכענען און געבן צייטליכע קרעדיטס 

פאר די סאלער קונדן. זיי הָאבן ַאדַאנק דעם געלאזט 
מעלדן פאר די סטעיט אז זיי וועלן מוזן אויפהערן צו 
פאראויסשטופן די סאלאר ענערגיע ביז ווי לאנג די 

סטעיט וועט נישט לעזן דעם פראבלעם. 

אין די פארלאפענע מאנאטן האבן די 'צענטראל 
'ניו יארק סטעיט' עלעקטריק און געז  הָאדסָאן' און 
זייער  מאכן  צו  ארבעטן  זיי  ַאז  געזאגט  קאמיטע 
האבן  זיי  אבער  אויטאמאטיש,  סיסטעם  בילינג 
אויטאמאטישע  די  צו  די טראנזישען  אז  אנערקענט 
סיסטעם איז זייער שווער, און האבן צוגעלייגט אז זיי 

האבן געמאכט פיל פארשריט זינט דאן. 

זָאגט  קָאמיטע  די 
פאר  רעכענונגען  ַאז 
בלויז  מיט  קאסטומער 
קעגנזאץ  אין  ביל,  איין 
קאמערציאלע  גרויסע  צו 
נאך  דארפן  אקאונטס, 
די  מיט  ווערן  געמאכט 
און  האנט,  מענטשליכע 
צו  דָאס  ַארבעטן  זיי 
אויך  אז  פארבעסערן 
געמאכט  ווערן  זאל  דאס 
נייע  די  אויטאמאטיש. 
וועט  טעכנאלאגיע 
פארמינערן די טעותים און 
די  אין  פארשפעטיגונגען 
קאסטומער,  פאר  בילינג 

זאגן זיי.
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ּפרעסטיזשפולע סיטי ענד סטעיט לעגַאלע מַאכט ליסטע:

חרד'ישער ַאדווָאקַאט אבי שיק – 
פַארטיידיגער פון ישיבות – איז נומער 11 

צווישן בעסטע ַאדווָאקַאטן אין ניו יָארק
ווערט אויסגערעכנט ַאלס צווייט-מַאכטפולסטער צווישן ּפריווַאטע ַאדווָאקַאטן

ניו יָארק – די ּפרעסטיזשפולע צייטונג 
'סיטי ענד סטעיט' איז די ווָאך ערשינען 
 "100 מַאכט  געזעץ   2023" זייער  מיט 
ליסטע, וועלכע רעכנט אויס די "לעגַאלע 
יָארקער  ניו  וועלט פון  די  ָאדלערס אין 
חרד'ישער  בַארימטער  דער  ּפָאליטיק." 
ַאדווָאקַאט ר' אבי שיק, וועלכע שטייט 
אין שּפיץ פון די לעגַאלע פַארטיידיגונג 
פון די מוסדות הקדושים ַאלס ַאדווָאקַאט 
פון די בַארימטע ּפערל"ס ָארגַאניזַאציע, 
די  פון   11 נומער  אויסגערעכנט  איז 
בעסטע ַאדווָאקַאטן. ניין פון די ערשטע 
ָאפיציעלן  רעגירונג  פַאר  גייען  ערטער 
עס  ווען  ָארגַאניזַאציעס.  לעגַאלע  און 
ַאדווָאקַאטן,  ּפריווַאטע  צווישן  קומט 
ווערט מר. שיק אויסגערעכנט אלס דער 

צווייט-בעסטער ַאדווָאקַאט. 
בַארימט  איז  סטעיט'  ענד  'סיטי 
ליסטעס  פַארשידענע  ַארויסגעבן  מיט 
פון  וויכטיקייט  די  ָאּפ  שַאצן  וועלכע 
ּפָאליטיקַאנטן, ביזנעסלייט און ַאנדערע 
זיי  הָאבן  געזָאגט  ווי  ּפרָאפעסיענַאלן. 
פון  ליסטע  די  ַארויסגעגעבן  ווָאך  די 
אויפ'ן  פיגורן  וויכטיגסטע  הונדערט  די 

לעגַאלן פעלד. 
אויסגַאבע  די  ַאזוי  ווי  איז  פָאלגענד 

ערקלערט די ליסטע:
לעגַאלע  סטעיט'ס  ענד  "סיטי 
ַאנערקענט די מערסט  מַאכט הונדערט 
איינפלוסרייכע לעגַאלע ּפרָאפעסיענַאלן 
אין די וועלט פון ניו יָארקער ּפָאליטיק 
פָאר  שטעלט  ליסטע  די  רעגירונג.  און 
בַאַאמטע,  ערוויילטע  הויכע-ּפרָאפיל 
הויכרַאנגיגע  ּפרָאקורָארן,  מַאכטפולע 
שותפים  א.ד.ג.(,  )ריכטער  בַאשטימטע 
פירמעס,  )געזעץ(  ּפרָאמינענטע  אין 
עפנטליכע  ַאדווָאקַאטן,  פַארטיידיגונג 
לעגַאלע  עידס(,  )ליגעל  פַארטיידיגער 
דענקער און ַאנדערע אין די ּפרָאפעסיע 
וועלכע רָאטן ָאדער הָאבן אויפזיכט אויף 
רעגירונג קערּפערשַאפטן, ַאדווָאקַאטירן 
טענה'ן  ָאדער  טוישונגען  ּפַאליסי  פַאר 
העכסטע  אונזערע  בעפָאר  קעיסעס 

געריכטן."
די ערשטע ניין ערטער פון די ליסטע 
די  און  בַאַאמטע  רעגירונג  פַארנעמען 
שטייגער,  ַא  עיד.  ליגעל  די  פון  פירער 
די ליסטע הייבט זיך ָאן מיט די ַאטוירני 
און  דזשעימס  לעטישַא  דזשענערַאל 

און  ּפרָאקורָארן  רעגירונג  פירנדע  נָאך 
ווערט   10 נומער  ערשט  ַאדווָאקַאטן. 
אויסגערעכנט דער ערשטער ּפריווַאטער 
ַא  געווינען  הָאט  ווָאס  ַאדווָאקַאט, 
יָארק'ס  ניו  קעגן  קעיס  קָאורט  סוּפרים 

שטרענגע גָאן געזעצן.
נומער 11, ַאלס צווייט מַאכטפולסטע 
צווישן די ּפריווַאטע ַאדווָאקַאטן, זענען 
מישַא  און  שיק  "ַאבי  אויסגערעכנט 
צייטלין – ּפַארטנער, טרַאוטמען ּפעּפער 

)ַאדווָאקַאטן פירמע(."

"טרַאוטמען ּפעּפער איז ַאן ַאטלַאנטַא-
ָאפיסעס  מיט  פירמע  געזעץ  בַאזירטע 
לַאנד,  דָאס  ַארום  שטעט  גרויסע  אין 
וואו  סיטי  יָארק  ניו  אין  ַאריינגערעכנט 
מר. שיק איז בַאזירט. שיק, ַא געוועזענער 
ניו  אין  דזשענערַאל  ַאטוירני  דעּפיוטי 
פון  פָארזיצער  געוועזענער  און  יָארק 
דעוועלָאּפמענט  מַאנהעטן  לָאוער  די 
קָארּפערַאציע, איז געווען אין די נייעס 
איבער די לעצטע יָאר ווען די ניו יָארק 
טיימס הָאט בַאריכטעט איבער ישיבות 
וועלכע ער הָאט פַארטרעטן" שרייבט די 

אויסגַאבע.
קָאלעגע  "זיין  פָאר,  זעצט  עס 
בַאזירט  איז  וועלכער  צייטלין,  מר. 
רעגלמעסיג  הָאט  וויסקַאנסין,  אין 
סוּפרים  פונעם  פָארנט  ַארגומענטירט 
ַא  געווינען  ער  הָאט  פַארַאיָאר  קָאורט. 

הויכע  ַא  נָאך  בעפָאר  קעיס  וויכטיגע 
ָאוו  קָאורט  יָארקער  ניו  די   – געריכט 
ווען ער הָאט דערפָאלגרייך  ַאּפיעלס – 
דעמָאקרַאטנ'ס  איבערגעדרייט 
)סּפעציעל  דזשערימענדערד 
אויסגעשניטענע( קָאנגרעסיענַאלע מַאּפעס, 
דעם  אויסגעפלַאסטערט  הָאבן  וועלכע 
אין  געווינסן  רעּפובליקַאנער  פַאר  וועג 
די סטעיט און ַא שמָאלע רעּפובליקַאנער 

מַאיָאריטעט אין קָאנגרעס."
סטעיט'ס  ענד  סיטי  פון  ליכט  אין 
איינפלוס  שטַארקן  דעם  ַאנערקענען 
און קענטעניסן פון די צוויי ַאדווָאקַאטן, 
די  ווָאס  ציטירן  צו  מערקווידיג  איז 
די  'וואכנשריפט' הָאט געשריבן איבער 
פרשת  אונזער  אין  ַאדווָאקַאטן,  צוויי 
איבער  ַארויסצוהייבן  אויסגַאבע,  ויגש 
די שטַארקע פַארטיידיגונג ווָאס ּפערל"ס 
דעם  ָאּפצוקעמפן  צוגעשטעלט  הָאט 
גזירת החינוך. פָאלגענד זענען עטליכע 

אויסצוגן:
)וועלכע  טיעם  די  פון  שּפיץ  "אין 
דער  שטייט  ישיבות(  די  פַארטרעט 
 – ַאדווָאקַאט  חרד'ישער  בַאגַאבטער 
סטעיט  יָארק  ניו  געוועזענער  ַא  ַאליין 
דעּפיוטי ַאטוירני דזשענערַאל – ר' אבי 
יָארק  ניו  די  ָאן  פירט  וועלכער  שיק, 
רעגירונג אויספָארשונגען ָאּפטיילונג פון 
טרַאוטמַאן  פירמע,  ַאדווָאקַאטן  ריזן  די 

טויזנט  איבער  מיט  ּפעּפער, 
צענדליגער  און  ַאדווָאקַאטן 
פַאראייניגטע  די  איבער  ָאפיסעס 

שטַאטן."
רייכע  ַא  הָאט  שיק  "מר. 
רייע  ַא  געווינען  פון  קַאריעריע 
פון  קעיסעס  וויכטיגע  גָאר 
און  פיגורן  ּפָאליטישע  וויכטיגע 
קעיסעס  די  צווישן  ביזנעסער. 
ָאנקלַאגע  סוקסעספולע  זיין  איז 
פַאר  קָאומָא  גָאווערנָאר  קעגן 
שולן  צושּפַארן  צו  פַארָארדענען 
'רויטע  גערופענע  ַאזוי  די  אין 
אין  ּפַארק,  בָארָא  אין   – זָאנעס' 
קַאונטי  רַאקלענד  און  ָארַאנדזש 
צווייטע  די  בעפָאר  נָאך,  און 

קָאוויד.  דורכאויס  תשפ"א,  סוכות  טעג 
ַאן  געווינען  דעמָאלט  הָאט  שיק  מר. 
סוּפרים  פונעם  אורטייל  עמוירדזשענסי 
קָאורט, פַאר הושענא רבה, ָאּפצושטעלן 
אויך  ווי  גזירה.  גָאווערנָאר'ס  דעם 
די  זיין  צו  מבטל  בַאוויזן  ב"ה  ער  הָאט 
סטעיט'ס ערשטע פַארזוך דורכצופירן די 
גזירת החינוך, תשע"ח, ווען דער געריכט 
הָאט עס דעמָאלט ַארויסגעשליידערט."

אויסצורעכענען  ַאריבער  דַאן  זענען  )מיר 
וועלכע  ַאדווָאקַאטן  ּפרָאמינענטע  צָאל  נָאך 
נישט  זענען  וועלכע  קעיס,  די  אויף  ַארבעטן 

רעלעווַאנט דָא.(

בַאריכטעט:  מיר  הָאבן  ווייטער 
הָאבן  וועלכע  ַאדווָאקַאטן  די  "צווישן 
אויך גערָאטן און העלפן מיט רַאט פַאר 
צייטלין  מישַא  איז  קעיס,  ּפערל"ס  די 
סוּפרים  פַאר'ן  קלוירק  געוועזענער  ַא 
געוועזענער  קענעדי,  ריכטער  קָאורט 
טוען(  )הויּפט  דזשענערַאל  סָאליסיטָאר 
הָאט  צייטלין  מר.  וויסקַאנסין.  פַאר 
קעיסעס  רייע  ַא  גע'טענה'ט  שוין 
אויך  הָאט  און  קָאורט,  סוּפרים  פַאר'ן 
פַארטרעטן די לעצטע קעיסעס וועלכע 
סטעיט  יָארק  ניו  די  גע'פסל'ט  הָאבן 
סענַאט  סטעיט  און  קָאנגרעסיענַאלע 

מַאּפעס."

די  פַאר  דַאנקבַאר  איז  ישראל  כלל 
די  און  ּפערל"ס  פון  עסקנים  געטרייע 
זשַאלעווען  וועלכע  המוסדות,  ראשי 
נישט קיין געלט און קיין כח, און ברענגן 
ַאדווָאקַאטן  בעסטע  סַאמע  די  אפיר 
בעזר השם ָאּפצושרייען די גזירה אויפ'ן 
חינוך. אין די איצטיגע טעג, ווַארט מען 
אויף ַאן אורטייל - נָאך די הירינג ווָאס 
ַארום  מיט  געווָארן  ָאּפגעהַאלטן  איז 
וועלכע מר. שיק  ווָאכן צוריק אין  דריי 
ַארויסגעברענגט  שטַארק  גָאר  הָאט 
גזירה,  די  קעגן  טענות  לעגַאלע  די 
עדיוקעישָאן  סטעיט  די  ַאז  סּפעציעל 
נישט  קיינמָאל  הָאט  דעּפַארטמענט 
די  פון  בַאפולמעכטיגונג  די  בַאקומען 
סָארט  די  דורכצופירן  לעגיסלַאטור 

אינסּפעקציעס א.ד.ג. 

מרבה  זענען  אידן  און  מ'הָאפט 
גענצליך  זָאל  ריכטערין  די  ַאז  בתפלה 

ַארויסשליידערן דעם געזעץ.

אלגעמיינע באריכטן
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