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Hakiryah

פרייז $1.00

די  און  ארעם  צו  איז  שפראך  די 
צו  אמת'דיג  טרוקן  צו  איז  פעדער 
עס  וואס  געפילן  די  שילדערן  קענען 
מיט'ן  יואל,  קרית  תושבי  ביי  הערשט 
די  אז  בשורה,  פרייליכע  די  פון  אנזאג 
יאר  דרייצן  לאנגע  פון  הארעוואניע 
באגלייט מיט נאכאנאנדע שטרויכלונגען 
די  ענדליך  האט  שוועריגקייטן,  און 
נייעם  א  באקומען  וואך  פארגענגענע 
די  איבער  מעלדונג  מיט'ן  באדייט, 
זיך  האט  וואס  גרוב-ארבייט  פאקטישע 
בחסדי השם אנגעהויבן פאריגן מאנטאג 
פר' צו, ז' ניסן תשע"ג לפ"ק, אויף דעם 

פייפליין- לאנג-ערווארטעטן  מאסיוון 
ווערט אונטערגענומען  וואס  פראעיקט, 
דורך די הנהלת הקריה צו קענען בעז"ה 
לעזונג  לאנג-טערמיניגען  א  צושטעלן 

צום וואקסנדן וואסער קריזיס אין קרית 
יואל.

פלאץ  דאס  דא  נישט  איז  עס 
גאנצע  די  דעטאלן  אין  איבערצוגיין 

השתלשלות הענינים פון ווען די געטרייע 
האבן  והקריה  הווילידזש  הנהלת  חברי 
וואזשנע  אזא  פון  קלערן  אנגעהויבן 
יואל'ס  קרית  באהעפטן  פון  געדאנק 

ניו  גיגאנטישן  צום  געברויך  וואסער 
יארק סיטי וואסער עקוועדאקט, וועלכע 
געפונט זיך דרייצן מייל אוועק פון קרית 

יואל אינעם טאון פון ניו ווינדסאר.
אויפנעמען  קען  זיך  פאר  דאס   
מער,  אפשר  און  בוך  גאנצער  א 
סדר  כראנאלאגישן  דעם  אדורכצוגיין 
די  במשך  האבן  זאכן  די  וויאזוי  פון 
געריקט,  זיך  יאר  דרייצן  פארגאנגענע 
צייט קומען  גאנצן  דורכאויס דעם  ווען 
און  מניעות  פארשידענע  אויף  כסדר 
און  ומבחוץ,  מבית  שטרויכלונגען 

אמת המים עוברת תחתיך:

 היסטאריע אין קרית יואל: אנגעהויבן בוי ארבעט פונעם 
לאנג-ערווארטעטן "וואסער פייפליין" פראיעקט

דרייצן יאר הארעוואניע הייבט אן ווערן א רעאליטעט בחסדי השי"ת מיט פאקטישע גראבן-ארבעט אנצוהייבן דעם גראנדיעזן בוי אונטערנעמונג - ענדגילטיגע פערמיטס 
ערהאלטן פון DEC צו קענען אנהייבן די פאקטישע ארבייט - פרי-קאנסטראקשאן זיצונג אפגעהאלטן פארגאנגענעם מאנטאג ויקרא צווישן וואודבארי באאמטע און 

קאנסטראקשאן פירמע איבערצוגיין די פלענער - אנגעהויבן באזונדערע ארבייט פון ביימער-שניידן לענגאויס די זיבן מייל פונעם ערשטן פאזע גראבונגען

)פארזעצונג אויף זייט 14(

ב"ה  ווערט  המועד  חול  יעצטיגער  דער 
און  שמחה  ספעציעלע  א  מיט  אפגעראכטן 
פארגעניגן ביי תושבי קרית יואל, אין ליכט וואס 
צו קענען ארויסגיין  די מעגליכקייט  מ'האט שוין 
קינדערלעך  די  מיט  אינאיינעם  פארברענגען  און 

אינעם אייגענעם פראכטפולן "רוח החיים קינדער 
פארק", וואס איז אויפגעשטעלט געווארן דורך די 
געברויכן  אלע  מיט  צוגעשטעלט  הקריה,  הנהלת 

מיט פרייד ווערט אויפגענומען די גוטע בשורה, 
ווערן  אי"ה  וועט  וואכן  קומענדיגע  די  אין  אז 
גראנדיעזן  ביים  ארבעט  בוי  די  גאנג  אין  געלאזט 
פארטאפלען  און  פארגרעסערן  צו  פראיעקט,  נייעם 
דעם בארימטן "אשת חיל קימפעטארין היים" מיט א 
גאנצע נייע געביידע וואס וועט גערופן ווערן "אהל 

ע"ה,  הצדיקת  הרבנית  פון  שמה  על  לאה",  פעסל 
ברך  בעל  הגה"ק  רבינו  מרן  פון  הטהורה  מחברתו 

משה זי"ע.
נייע  וועט אנטהאלטן זעכציג  נייער פליגל  דער 
דעם  אקאמאדירן  קענען  צו  שטיבער,  פריוואטע 

שמחת יו"ט פאר תושבי קרית יואל 
מיט'ן עפענונג פונעם הערליכן "רוח 

החיים קינדער פארק"
לאנג-ערווארטעטע פראיעקט ענדליך א פאקט: קרית יואל פארמאגט ב"ה אייגענע הערליכע קינדער 

פארק צוגעשטעלט מיט אלע געברויכן אין א ריינע אויסגעהאלטענע אטמאספערע על טהרת 
הקודש – "רוח החיים קינדער פארק" אפטיילונג אנטהאלט פיר באזונדערע פארקס פאר 1( יונגלעך, 2( 

מיידלעך, 3( פארק פאר טאטעס מיט קליינע-קינדער 4( פארק פאר מאמעס מיט קליינע-קינדער

ואת עמלנו אלו הבנים :

בוי ארבעט פון נייעם בנין "אשת חיל אהל פעסל 
לאה" הויבט זיך אן ביז עטליכע וואכן בעז"ה

 מעכאנישע טיילן פונעם דעזיין פארענדיגט בס"ד – אויבערשטע
 2 שטאקן וועלן צום ערשט איינגעריכטעט ווערן

)פארזעצונג אויף זייט 26()פארזעצונג אויף זייט 22(

כי עתה הרחיב ה' לנו:

 מאסיווער אויסברייטערונג אין אלע אפטיילונגען 
פונעם "עזרת חולים העלט צענטער"

 וועט ברענגען שטארקע געזונטהייט בענעפיטן פאר תושבי קרית יואל
דעטאלירטער בראשור בייגעלייגט
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תושבי קרית יואל בכלל, און תושבי 
מלא  זענען  בפרט,  משה"  ברך  "שכונת 
רגש ושמחה אויף די הערליכע הרחבת 
פערמאנענטן  מיט'ן  הקדושה,  גבולי 
ביהמ"ד  גיגאנטישן  פונעם  עפענונג 
לב  יטב  דקהל  משה  ישמח  החדש 
ד'סאטמאר, נאך א צייט אפשניט פון א 

האלב יאר פון ווען מ'האט צייטווייליג 
א  אויף  ביהמ"ד  דעם  גענוצט 
פריוואזארישן פארנעם, פארגאנעגענעם 

חודש תשרי העעל"ט.
די  האט  באקאנט  שוין  איז  עס  ווי 
ועד  א  מיט  אינאיינעם  הקריה  הנהלת 
געגנט  אינעם  עסקנים  לאקאלע  פון 

שכונת ברך משה, אונטערגענומען מיט 
מאסיווען  דעם  צוריק  צייט  קורצע  א 
מעכטיגער  א  אויפצובויען  פראיעקט 
דער  אלס  דינען  זאל  וואס  המדרש  בית 
תורה  בו  שמגדלין  בית  צענטראלער 
הונדערט  פיר  צו  קרוב  די  פאר  ותפלה 
משפחות כ"י, וועלכע וועלן עווענטועל 
געגנט,  שפרידנלענדע  די  אין  וואוינען 
געווארן לשם  אויפגעשטעלט  איז  וואס 
מרן  פון  ולזכרו  שמו  על  ולתפארת 

רביה"ק בעל ברך משה זי"ע.
איז  וואס  המדרש  בית  נייער  דער 
רבינו  מרן  כ"ק  דורך  געווארן  נקרא 
הגה"ק שליט"א, על שמו פונעם מייסד 
בעל  הקדוש  מרן  קדישא  השושילתא 
אזויפיל  אריין  נעמט  זי"ע,  ישמח משה 
היכל  פאר'ן  פיס  קוואדראט   6,000 ווי 
וועט אנטהאלטן  הביהמ"ד אליינס, און 
זיצן פאר די תושבי  ווי 450  א סך הכל 
זייטיגע  די  אויסער  איז  דאס  השכונה. 
אנדערע  פאר  און  לתפילה  שטיבלעך 
צוועקן און נאך אנדערע צוגעהערן, וואס 
פארלאנגט זיך אלס א שטארקער געגנט-

ביהמ"ד אויפ'ן שטייגער פון די אנדערע 
אין  מדרשים  בתי  קהל'ישע  הערליכע 
וועלכע  שטאט,  די  פון  ווינקלען  אלע 
די  אין  געווארן  אויפגעשטעלט  זענען 
די  פון  הילף  די  מיט  יארן  לעצטערע 

הנהלת הקריה.
געבויעט  געווארן  איז  בנין  דער 
בלויז  פון  תקופה  קורצע  גאר  א  אין 
פארגאנגענעם  דעם  במשך   - יאר  איין 
פאר  געברויך  שטארקע  די  צוליב  יאר. 
נאך  עסקנים  די  האבן  הדעת,  הרחבת 
שווערע הארעווואניע באוויזן צו קענען 
עפענען דעם ביהמ"ד צייטווייליג אויף 
די פארגאנגענע ימים נוראים און חודש 
ביהמ"ד  דער  איז  דערויף  באלד  תשרי. 

קענען  צו  אויף  פארשפארט  געווארן 
בשעת  ווען  ארבייט,  די  צו  צוריקגיין 
מתפללי  און  תושבים  די  האבן  מעשה 
אלטן  צום  צוריקגעצויגן  זיך  הביהמ"ד 
קליינעם ביהמ"ד, אויף ביז ווען מ'ווועט 
אינעם  פערמאנענט  צוריקגיין  קענען 

נייעם בנין.
העלפט  ערשטן  דעם  דורכאויס 
האבן  ווינטער  פארלאפענעם  פונעם 
אין  הבנין,  קרן  וועד  פונעם  עסקנים  די 
הביהמ"ד  רב  חשוב'ן  פונעם  שפיץ 
הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש חדב"ן, 
די  שאפן  צו  שווער  גאר  געארבייט 
נויטיגע פאנדן אויף צו דעקן די קאסטן 
פון ביז דעמאלס, וואס איז שוין געליגן 
צייט  זעלבער  דער  צו  און  בנין,  אינעם 
אסטראנאמישע  ווייטערדיגע  שאפן  צו 
ווייטער,  גיין  קענען  צו  אויף  סכומים 
און ערגענצן דעם פרעכטיגן בנין ווי עס 
פאסט פאר א בית מקדש מעט פאר אזא 

שיינע געגנט.

 ויקחו לי תרומה – 
ועשו לי מקדש

די חשוב'ע ועד קרן הבנין, וועלכע 
ברך  שכונת  עסקני  די  פון  באשטייט 
הי"ו  עפשטיין  ברא"י  יואל  ר'  משה: 
און  הי"ו,  עקשטיין  משה  שלום  ר'  און 
עסקנים  אויסגערופענע  חשוב'ע  די 
גדלי'  ר'  הרה"ח  שבקדושה:  דבר  לכל 
ווילידזש  דער  הי"ו  סעגעדין  יקותיאל 
שמואל  ר'  הרה"ח  אדמיניסטראטאר, 
טראסטי,  ווילידזש  הי"ו  לאנדא  אהרן 
צו  כוחות  געוואלדיגע  פארלייגט  האבן 
קענען זעהן דעם חלק הארי פונעם בנין 
פארטיג שוין אויף דעם יו"ט פסח, אפילו 
דאס האט געמיינט צו ארבייטן אונטער 
אומגעהויערע דרוק פון צייט, נעמענדיג 

מוסדותינו  ותומכי  הורי  אלפי  די 
אנשי  אלע  מיט  אינאיינעם  הקדושים 
אריין  טרעטן  עירנו,  תושבי  שלומינו 
דערהויבענעם  א  מיט  הפסח  חג  אין 
שמחת יו"ט, מיטהאלטנדיג די העפטיגע 
פארשריט במלאכת בית ה', ווען אין די 
בקודש  מעלין  שוין  מען  שטייגט  טעג 
מיט'ן אנהויבן בשעטו"מ די בוי ארבעט 
נייעם  ביים  שטאק  צווייטע  די  פון 
אויף  תורה  התלמוד  בנין  מעכטיגן 

בעיקערטאון ראוד.
ווערט  ארבעט  בוי  העפטיגע  די 
נאכגעפאלגט מיט גרויס אינטערעסע ביים 
צו  זיך  קוקן  וועלכע  אנ"ש,  ציבור  גאנצן 
די  אויף  דקדושה  התרגשות  גרויס  מיט 
בליעה"ר  וואוקס  און  בליה  גאלאפירנדע 

פון די הייליגע מוסדות בתוככי עירנו קרית 
די  פון  ביי אלע עלטערן  יואל, באזונדער 
קינדער, און ביי די מחנכים און מנהלים אין 
די בניני התלמוד תורה, וועלכע קוקן זייער 
ארויס אז דער בנין האדיר זאל וואס פריער 
פארענדיגט ווערן בסייעתא דשמיא, כדי די 
קינדער זאלן קענען אנגיין מיט די לימודים 
מיט די פולסטע הרחבת הדעת וואס פעלט 

זיך אויס.

וירא את עמלינו ואת 
לחצינו זו הדחק

גוט  היינט  שוין  איז  עס  ווי 
באקאנט, האט די הנהלת המוסדות הק' 
מעכטיגן  נייעם  דעם  אונטערגענומען 

ערווארטעט  ווערט  וואס  פראיעקט 
סכום  פאנטאסטישן  דעם  אפצוקאסטן 
אין  דאלאר,  מיליאן   10 איבער  פון 
פארזוך צו לינדערן די שטארקע דחקות 
המוסדות,  בניני  די  אין  הערשט  וואס 
בליה  ווייטערדיגע  די  ערמעגליכן  און 
און וואוקס פון די הייליגע מוסדות כ"י 

בליעה"ר.
זעהט  תורה  התלמוד  בניני  די  אין 
זיך שוין אן גאר שטארק די דרינגענדע 
הדעת,  הרחבת  אביסל  פאר  געברויך 
אן  גייען  לימודים  די  וואס  נאכדעם 
דחקות,  געוואלדיגער  א  אונטער 
פאר'ן  געאייגנט  נישט  ווייט  איז  וואס 
קלאסן  צענדליגער  החינוך.  תועלת 
פראוואזארישע  אין  פלאצירט  זענען 

אונטערערדישע  אין  און  טרעילארס 
צו  נישט  ס'קומט  וואו  בעיסמענטס 

געהעריג לופט און די שיין פון די זון.
הנהלת  די  אז  געברענגט  דאס האט 
המוסדות, טראצדעם וואס מ'האט נישט 
לאנג צוריק באנייעט א נייעם בנין פאר'ן 
בית רחל, און טראצדעם וואס מ'פלאגט 
ריזן  לויפנדן  מיט'ן  אויך  אזוי  זיך 
געמוזט  בהכרח  מען  האט  בודזשעט, 
מעכטיגן  נייעם  דעם  אין  אריינטאנצן 

פראיעקט.

מאת כל איש אשר 
ידבנו לבנו

ארבעט  בוי  פאקטישע  די  נאר  ווי 

געציילטע  מיט  קראפט  אין  אריין  איז 
טאג  געזען  ב"ה  ווערט  צוריק,  חדשים 
איז  וואס  פראגרעס,  העפטיגע  טעגליך 
אסאך צו פארדאנקען די אויסטערלישע 
מאסיווע  די  פון  כוחות  געטרייע 
מוסדות,  די  פון  אפאראט  פאנדרעיזינג 
צו  מיטלן  אלע  אנווענדן  טוען  וועלכע 
שאפן די נויטיגע סכומים אדירים פונעם 
זאל  ארבעט  בוי  די  אז  ציבור  חשוב'ן 

קענען אנגיין אומגעשטערט.
איז  פארגאנגענע חדשים  די  במשך 
מאסיווע  געווארן  געמאכט  באזונדער 
פונעם  ארבעט  בוי  די  אין  פארשריט 
פולקאם  שוין  מ'האט  וואו  בנין,  נייעם 

ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה:

שמחה דקדושה מיט'ן פערמאנענטן עפענונג פונעם מאיעסטעטישן 
בנין ביהמ"ד החדש "ישמח משה" אין "שכונת ברך משה"

אומערמידליכע ארבייט אריינגעלייגט במשך די לעצטערע וואכן צו ערמעגליכן מחנך צו זיין אויף זמן חירותינו דעם נייעם גרויסן 
ביהמ"ד אין די געגנט - ארבייט וועט אי"ה פארזעצן באלד נאך יו"ט גענצליך צו פארענדיגן דעם בנין לפאר ולרומם בית ה' – 

עסקנים אפעלירן פאר פינאנציעלע הילף צו קענען דעקן די אומגעהויערע הוצאת לגמר הבנין בעזהשי"ת

אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב:

נחת דקדושה פון גאלאפירנדע פארשריט אין בוי 
ארבעט ביי נייעם גיגאנטישן בנין תלמוד תורה החדש

בוי ארבעט פון 2'טע שטאק ביים נייעם פיר-שטאקיגן בנין אנגעהויבן בסייעתא דשמיא – הנהלת המוסדות הק' ווענדט אן אלע מעגליכקייטן צו קענען בעז"ה 
אויפטרייבן די נויטיגע סכומים פאר דעם מעכטיגן 10 מיליאן דאלארדיגן פראיעקט - גרויסארטיגער "והראינו בבנינו קאמפיין" גייט אריין אין פולן שוואונג 

גלייך נאך יו"ט אנצושליסן דעם ציבור מיט'ן "זכות בוני הבית" פון לכה"פ 1,800 דאלאר

)פארזעצונג אויף זייט 19(

)פארזעצונג אויף זייט 26(

אנגייענדע פלענער 
נאכצוקומען געברויך פון 
הרחבת גבולי הקדושה 

פאר א גרעסערן ביהמ"ד 
אויף לעמבערג

פרישע  די  פון  צופלוס  מיט'ן 
ווערן  וועלכע  דירות,  פופציג  הונדערט 
זייט  רעכטע  די  אויף  פארטיג  יעצט 
דער  וואקסט  קאורט,  לעמבערג  פון 
רחבת  מקום  א  צוצושטעלן  פארלאנג 
ולתפלה  לתורה  ביהמ"ד  אלס  ידים 
נאכדעם  תושבים,  פילצאליגע  די  פאר 
המדרש  בית  אריגינעלער  דער  וואס 
ד'סאטמאר,  לב  יטב  דקהל  דוב  בית 
אלס  געווארן  אויפגעשטעלט  איז  וואס 
אויף  פראיעקט  ערשטן  פונעם  טייל 
זייער  שוין  ווערט  גאס  לעמבערג  די 
די  מהכיל  המקום  וצר  אויסגעוואקסן 

ריבוי עם בליעה"ר.
די עסקנים פון די גאס אינאיינעם מיט 
והקריה ארבעטן  חברי הנהלת הקהילה 
די טעג מיט'ן בוי-אונטערנעמער פונעם 
וואס  פלאץ  א  צוצושטעלן  פראיעקט 

פאר  מקום  א  אלס  דינען  קענען  זאל 
בעסטע  די  באטראכטן  און  געגנט,  די 
רחבות'דיגן  א  אהערצושטעלן  אפציעס 
תושבים.  נייע  די  פאר  המדרש  בית 
פארשידענע  אריין  נעמען  פלענער  די 
איין  צוזאמענשטעלן  פון  געדאנקען 
גאנצע  די  פאר  המדרש  בית  גרעסערע 
המדרש  בית  באזונדערע  א  אדער  גאס, 
צו  לעמבערג  פון  בארג  אויפ'ן  אויבן 

פארגרינגערן פאר די ארטיגע תושבים.
נאר  ווי  אז  ערווארטן,  צו  איז  עס 
גמר  לידי  קומען  וועלן  פלענער  די 
געמיינזאמע  א  שאפן  נאכן  בעז"ה, 
החלטה איבער דאס בעסטע פאר תושבי 
געמאלדן  פלענער  די  וועלן  לעמבערג, 
ווערן פאר די תושבים און מ'וועט באלד 

צוטרעטן צו די ארבייט.
כי ביתי בית תפלה.

ספעציעלע קאלירפולע בראשור איבער'ן נייעם בנין התלמוד תורה מיט אירע גאלדענע זכותים וואס 
שטייען גרייט פאר נדיבי לב, ארויסגעשיקט אין די פאסט דורך די הנהלת המוסדות
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מיט גרויס פרייד האבן קרית יואל'ער 
איינוואוינער אויפגענומען די פרייליכע 
נייעס איבער די הרחבת גבולי הקדושה, 
אינעם  געווארן  געמאלדן  איז  עס  ווען 
די  איבער  תשע"ג(  )טבת-שבט  הקריה 
פלענער פון אנעקסעישאן. אצינד קומט 
איבער  נייעס  פארזעצנדע  די  אריין 
אויף  אקטיוויטעטן  נאכפאלגנדע  די 
פראיעקט  היסטארישן  דעם  ריקן  צו 

פאראויס בס"ד.
אינעם  ערקלערט  שוין  ווי 
ערשטע  דער  איז  באריכט,  פריערדיגן 

דאס  אנעקסעישאן,  צום  שריט 
לאנד  פון  אפליקאציע  די  אריינגעבן 
די  באזיצן  וועלכע  אייגענטומער 
ווילן  און  יואל  קרית  ארום  שטחים 
ווילידזש,  אינעם  ווערן  אריינגענומען 
וואס  מוניציפאליטעטן  צוויי  די  צו 
אנעקסעישאן  פונעם  אפעקטירט  ווערן 
ד.ה. דער טאון פון וואו דער שטח גייט 
דער  וואו  ווילידזש  דער  און  ארויס 

פראפערטי ווערט אריינגענומען.
פון  טייל  גרעסטע  די  ווי  אזוי 
יואל  קרית  פון  בשכינות  שטחים  די 

מערערע  און  יחידים  צו  באלאנגען 
וועד  די  האט  אייגנטומער,  פריוואטע 
געווארן  געשאפן  איז  וואס   - הקריה 
אלס  יואל,  קרית  פון  גרינדונג  ביים 
פאר'ן  זארגט  וואס  ארגאניזאציע  דער 
הקודשה  גבולי  הרחבת  פון  עתיד 
שטחים  די  מיט  אפגעבן  זיך  דורכ'ן 
שטעטל  פונעם  אויסברייטערונגען  און 
פראיעקט  א  אונטערגענומען   -
צוזאמענצוברענגען די אלע אייגנטומער 
אין  אינטערעסע  אן  פארמאגן  וועלכע 
אונטער  ארבייטן  צו  אנעקסעישאן, 

און  שירעם-אפליקאציע,  גרויסע  איין 
צוויי  די  פון  פארלאנגען  געמיינזאם 
דעם  אנצונעמען  מוניציפאליטעטן 

אפליקאציע.
האט  הקריה"  "וועד  דער 
וואס  קאנטראקט  א  אויסגעארבעט 
ווערט אונטערגעשריבן צווישן די לאנד 
אייגנטומער  דער  וואו  אייגנטומער, 
פאר  הקריה  וועד  דעם  אויף  נעמט 
פונעם  קאסטן  די  דעקן  צו  אפצאל  א 
פראצעדור, אז דער וועד הקריה זאל זיי 
גאנצן  דעם  דורכאויס  רעפרעזענטירן 
און  אפליקאציע,  די  פון  פראצעדור 
אלע  אויף  נאמען  זייער  אין  ארבייטן 

אנעקסעישאן אנגעלעגנהייטן.
די  פאר  קומען  טעג  די  אין 
ענדגילטיגע פאזעס פון אונטערשרייבן 
אייגנטומער.  די  מיט  קאנטראקטן  די 
פערטיג  זיין  אי"ה  וועט  דאס  נאר  ווי 
אין  אריין  אנעקסעישאן  דער  גייט 
דער  ווי  שטאפל,  קומענדיגע  די 
ווערט אויפגעברענגט צי  אפליקעישאן 
פאר  מוניציפאליטעטן  אפעקטירטע  די 

אן אפשטימונג.
צום  שריט  ווייטערדיגע  די 

אנעקסעישאן
ווי שוין געמאלדן אין א פריערדיגע 
אנעקסעישאן  דער  וועט  געלעגנהייט 
אין  ווערן  צעטיילט  פראצעדור 
וועט  פאזע  ערשטע  די  פאזעס.  צוויי 
אריינעמען די שטחים וועלכע געפונען 
זיך לעת עתה אין די גרעניצן פון טאון 
נאכדעם  הערשט  און  מאנראו,  אוו 
וואודבארי  די  באהאנדלן  מען  וועט 
פאזע.  נאכפאלגנדע  א  אין  שטחים 
קאנטראקטן  די  נאר  ווי  אז  מיינט  דאס 
דער  וועט  אונטערגעשריבען  ווערן 
און  ווערן  אריינגעגעבן  אפליקאציע 
אויפגענומען ווערן סיי דורכ'ן ווילידזש 
אויך  און  אפשטימונג  אן  פאר  באורד 
און  באורד,  מאנראו  אוו  טאון  די  ביי 
און  טאון  דער  אז  האפן  צום  איז  עס 
מיט  שטימען  וועלן  באורד  ווילידזש 
אויף  מערהייט  איבערוויגנדע  אן 

אנצונעמען דעם אנעקסעישאן.
מוניציפאליטעטן  צוויי  די  נאר  ווי 
אפליקאציע,  דעם  באקומען  וועלן 
וואס  פראצעדור  דער  אן  זיך  הייבט 
ווערט גערופן אין קורצן 'סיקרע רעוויו' 

הרחיבו מקום אהלך:

פארצווייגטע אנעקסעישאן פראצעדור 
רוקט זיך פאראויס בסייעתא דשמיא

 קאנטראקטן פון לאנד-אייגנטומער צו פארמירן א קאאליציע פאר אנעקסעישאן ווערן די טעג פארענדיגט און 
אונטערגעשריבן אין בעפארברייטונג אריינצוגעבן דעם געמיינזאמען אנעקסעישאן אפליקאציע

צום ערשטן מאל אין די היסטאריע פון 
קרית יואל וועט די שטאט זיך ארויסציען 
פון איר ארגינעלן איינצעלנעם אראנדזש-
און  דיסטריקט,  קאונטי-לעגיסלאטור 
אזויפיל ווי צוואנציג פראצענט פון קרית 
ארויסגיין  נאנטן  אין  גאר  וועט  יואל 
דיסטריקט  לעגיסלאטור  1'טן  דעם  פון 
לעגיסלאטור  7'טן  צום  אריבערגיין  און 

דיסטריקט.
יאר,  צען  יעדע  אז  איז באקאנט,  עס 
רעגירונג  פעדעראלע  די  וואס  נאכדעם 

צענזוס  לעגאלן  דעם  דורכפירן  ענדיגט 
חשבון  פונקטליכן  א  צו  שטעלט  וואס 
אין  זיך  געפינען  איינוואוינער  וויפיל 
געגנט,  אדער  שטאט  וועלכע  סיי 
דיסטריקטן  לעגיסלאטיווע  אלע  ווערן 
די  רעפלעקטירן  צו  איבערגעמאכט 
טוישן אין צאל באפעלקערונג. אזוי צום 
ביישפיל פארלירן פיל סטעיטס עטליכע 
קאנגרעסלייט פון שטאטן וועלכע האבן 
וועלכע  שטאטן  צו  בירגער  פארלוירן 
האבן צובאקומען א גרויסע באפעלקערונג 

אין לויף פון די דאזיגע צען יאר.
אבער די דיסטריקט טוישונגען זענען 
פעדעראלע  צו  בלויז  געצוימט  נישט 
לאקאלע  און  סטעיט  אלע  אויך  אמטן. 
זייערע  איבער  ארבעטן  רעגירונגען 
אנטוויקלונגען  נייע  די  לויט  דיסטריקטן 
דיסטריקטן.  ספעציפישע  די  אין 
אריינגערעכנט אויך די אראנדזש קאונטי 
יעדע  ווערט  וועלכעס  לעגיסלאטור, 
אפצושפיגלן  איבערגעארבעט  יאר  צען 
איין  אין  האלטן  וועלכע  טוישונגען  די 

פארקומען אין די קאונטי – וועלכע איז, 
שנעלסט-וואקסנדע  די  פון  איינע  אגב, 

קאונטיס אין ניו יארק.

דער נאציאנאלער 
רעדיסטריקטינג קאמף

רעדיסטריקטינג  די  וויבאלד 
פראצעדור  קריטישער  גאר  א  איז 
און  נאציאנאלע  די  קאנטראלירן  אין 
גאנצן  איבער'ן  פאליטיק  לאקאלע 

אז  זעלבסטפארשטענדליך  איז  לאנד, 
קאכט  וועלט  פאליטישע  גאנצע  די 
וואס  צייט  די  אין  פיבערהאפטיג  זיך 
מ'ארבעט אויס די נייע וואל-דיסטריקטן. 
אפט  גאר  עס  מיינט  פאליטישאן  א  פאר 
אדער  לעבן  פאליטישן  פון  פראגע  א 
ווייל אויב ער פאלט אריין אין א  טויט, 
ער  אז  באדייטן  עס  קען  דיסטריקט  נייע 
זאל פארלירן די וואלן ביי די נייע וויילער 

צום ערשטן מאל:

 קרית יואל ווערט אויסגעשפרייט אין 2
 אראנדזש קאונטי לעגיסלאטור דיסטריקטן

לאנג ערווארטעטער "רעדיסטריקטינג" פראצעדור פונעם לעגיסלאטור קומט צו ערנסטע פאזע – טייל קרית יואל איינוואוינער וועלן שטימען אין "אשת חיל" געביידע - 
מאפע פון אינערליכע וואל-דיסטריקטן אינערהאלב קרית יואל ווערט אויך איבערגעארבעט - דריי געדיכטע דיסטריקטן וועלן צעטיילט ווערן אין קלענערע דיסטריקטן
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פון  חדשים  לאנגע  נאך 
ב"ה  איז  פראצעדורן  ביוראקראטישע 
 $200,000 די  געווארן  אויסגעטיילט 
וואס  גרענטס  ענטערפרייז'  'מייקרא 
שאפן  צו  באוויזן  האט  ווילידזש  דער 
פון די רעגירונג פאר די צווייטע גרופע 
פון קלענערע ביזנעסער אין קרית יואל, 
אין  סומע  זעלבע  די  וואס  נאכדעם 
גרענטס איז אויסגעטיילט געווארן מיט 
אנדערע  אן  פאר  צוריק  יאר  עטליכע 

גרופע ביזנעסער אין קרית יואל.
ווי שוין באריכטעט האט די ווילידזש 
רעגירונגס  שאפן  צו  אריינגעלייגט  זיך 
די  ארויסהעלפן  קענען  צו  געלטער 
זיך  נויטיגן  וואס  ביזנעסער  קלענערע 
אין  אינוועסטירן  קענען  צו  געלט  אין 
א  אויפבויען  קענען  צו  ביזנעס,  זייער 
קענען  צו  ביזנעס  זייער  פאר  צוקונפט 

ווייטער וואקסן און מצליח זיין.
אונטערגענומען  איז  שריט  דער 
געווארן דורכ'ן ווילידזש אין א פרואוו 
די  פארברייטערן  און  אויפבויען  צו 
נאך  בפרט  שטאט,  די  אין  ביזנעסער 
די  אין  צייטן  עקאנאמישע  שווערע  די 
גרענטס  אזעלכע  וואס  יארן,  לעצטערע 
א  און  הילף  געוואלדיגע  א  בעז"ה  איז 
שטארקער שטופ אויף פאראויס פאר די 

לאקאלע עקאנאמיע אין קרית יואל.
יארן  מיט  שוין  האט  יואל  קרית 
צוריק געשאפן רעגירונגס הילף פאר די 
ביזנעסער אין שטאט אויף פארשידענע 
צוגעשטעלט  איז  ערשט  צום  אופנים. 
ענטערפרייז  "מייקרא  געווארן 
האט  וואס  לאונס"  פרייע  אינטערעסט 
הלואות  טערמיניגע  לאנג  צוגעשטעלט 
קלענער  די  פאר  פראצענטן  קיין  אן 
צוריק  יאר  און מיט עטליכע  ביזנעסער, 
צו  באוויזן  אויך  ווילידזש  דער  האט 
שאפן די הילף אין פארעם פון "גרענטס" 

וואס מען דארף נישט צוריקצאלן.
זענען  פראגראמען  ביידע  אלע 
הילף  געוואלדיגער  א  געווען  ב"ה 
א  און  ביזנעסער  קלענערע  די  פאר 
שטארקער שטופ אויף פאראויס פאר די 
עקאנאמישע דעוועלאופמענט אין קרית 
יואל. נאך די געוואלדיגע הצלחה פון די 
ערשטע גרופע ביזנעסער וועלכע האבן 
אפלייעט און באקומען די גרענטס, האט 
די ווילידזש זיך תיכף אריינגעווארפן אין 
די לענג און די ברייט צו קענען אפלייען 
פאר פרישע געלטער. און דער ווילידזש 
ווידעראמאל  פאראיאר  טאקע  האט 
שאפן  צו  דשמיא  סייעתא  מיט  באוויזן 
פאר  גרענטס  ענטערפרייז  מייקרא  נאך 

איז  וואס  יואל,  קרית  אין  ביזנעסער 

ווילידזש טיילט אויס $200,000 אין 
"מייקרא ענטערפרייז גרענטס" פאר 

קליינע ביזנעס אייגענטומער אין קרית יואל
באדייטענדע סומע פון $20,000 פער ביזנעס שטעלט אויף די פוס באדייטענדע צאל ביזנעסער 

אין די שטאט; האפענונג צו קענען ברענגען נאך ביזנעס גרענטס פאר פרישע אפליקאנטן

צייט  א  פאראיבער  שוין  איז  עס 
געמאלדן  איז  עס  ווען  פון  אפשניט 
געווארן דאס ערשטע מאל אין "הקריה" 
גרייט  ווילידזש  דער  אז  מעלדונג,  די 
זיך איבערצובויען די שטיגן אונטער'ן 
פילמאר  צווישן  הגדול,  ביהמ"ד 
די  איז  וועלכע  רד.  גארפילד  און  קט. 
עלטסטע און מערסט באנוצטע טרעּפן 
דורכגאנג אין קרית יואל. אצינד קומט 
די פריידיגע מעלדונג אז דער פראיעקט 
בקרוב  גאר  אנהייבן  שוין  זיך  וועט 

אי"ה.
פון  איינע  איז  באקאנט  ווי 
ווילידזש,  פונעם  פריאריטעטן  די 
באקוועמע  ברייטע  צוצושטעלן 
סיידוואקס איבער אלע גאסן אין קרית 
יואל. די ווילידזש האלט אויך אויף די 
וואס  שטאט,  אינעם  שארטקאטס  אלע 
אויסגעפלאסטערט,  גוט  אלע  זענען 

קערידזשעס  פאר  ברייט  גענוג 
דורכצוגיין, און זענען באלויכטן אין די 

פינסטערע נאכט.
תושבי  פילע  אז  פאקט,  א  איז  עס 

קארס,  קיין  נישט  פארמאגן  יואל  קרית 
און א גרויסער חלק פון די באפעלקערונג 
קינדער,  און  פרויען  פון  באשטייט 
בחורים וואס גייען אין ישיבה און צום 
גייען  וואס  יונגעלייט  און  ביהמ"ד, 
צופיס צו די לימודים אין כולל און די 
א  זייער  דערפאר  זענען  שארטקאטס 

וויכטיגע געברויך פאר'ן ציבור.
ביהמ"ד,  הונטער'ן  שטיגן  די 
וועלכע ווערט באנוצט עטליכע מאל 
א טאג דורך הונדערטער איינוואוינער 
לעצטערע  די  אין  שוין  זיך  געפונט 
צושטאנד.  שווערן  א  זייער  אין  יארן 
די שטיגן זענען געשפאלטן , עס רינט 
ביי  וואסער  פארפלייצונג  דארטן 
צעבראכן  זענען  צוימען  די  רעגנס, 
זענען  טרעפ  די  און  הונקענדיג,  און 

שטיגן אונטערן ביהמ"ד הגדול וועט גענצליך 
איבערגעבויט ווערן אין נאנטן צוקונפט
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איז  צוריק  וואכן  עטליכע  מיט 
זיצונג  ספעציעלע  א  פארגעקומען 
מיט  הווילידזש  הנהלת  די  צווישן 
עטליכע הויכראנגיקע טראנספארטאציע 
 ,DOT סטעיט  די  אין  איינגעשטעלטע 
וואו עס איז אויסגעשמועסט געווארן די 
"פארק  דעם  פארברייטערן  צו  פלענער 
מען  און  בעיקערטאון,  אויף  רייד"  ענד 
האפט אין די קומענדיגע וואכן צו הערן 
אן ענטפער פון די אויטאריטעטן איבער 
פאר'ן  גרענטס  רעגירונג  ערהאלטן 

פראיעקט.
דער גאנצער פראיעקט פונעם פארק-
א  מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  ענד-רייד 
שיינע פאר יאר צוריק, ווען די ווילידזש 
פון  וויכטיגקייט  די  איינגעזען  האט 
ארט,  ספעציעל-דעזיגנירטער  א  האבן 
וואו אלע וועלכע פארן אריין מיט'ן באס 
ארבעט,  דער  צו  וכדו'  מאנהעטן  קיין 
זייערע  אוועקשטעלן  קענען  זאלן 

גלייך  קענען  זאלן  זיי  אז  אזוי  קארס, 
אהיימפארן  ביינאכט  צוריקקומען  ביים 
זיך  פון  שוועריגקייטן  אנע  דארטן  פון 

דארפן שלעפן צום קאר.
ווילידזש  דער  האט  ספעציפיש 
דרייווערס  פון  קאמפלעינטס  באקומען 

דעם  במשך  געפארן  זענען  וועלכע 
די ארומיגע  טאג אויף בעקערטאון און 
פון  גאסן  אנגעלייגטע  די  אז  גאסן, 
פארקירטע אויטאס מאכט זייער שווער 
דאס אריבערפארן די גאסן און שטעלט 
ווילן  וועלכע  פוסגייער  די  געפאר  אין 

אריבערגיין די גאסן. גלייך האט מען זיך 
גענומען צו דער ארבעט און אנגעהויבן 
קלאפן אויף די ריכטיגע טירן, צו קענען 

ערמעגליכן אזא פראיעקט.
און  שתדלנות  לענגערע  נאך 
געלונגען  ענדליך  איז  באמיאונגען, 

פלענער  נויטיגע  די  צוזאמצושטעלן 
און דעקונג פאר א 'פארק ענד רייד' און 
די  צו  גענומען  זיך  האט  מען  איינמאל 
קיין  געדויערט  נישט  האט  ארבעט  בוי 
לאנגע צייט און ביז געציילטע מאנאטן 
דערזעהן  פלוצלינג  דורכפארער  האבן 
פארקינג  הערליכע  און  פראכטפולע  א 
גענוג  מיט  צוגעשטעלט  ברייט  לאט, 
צווייטע  די  און  ארט  איין  צווישן  ארט 

און הערליכע באלויכטונג.
ווי עס קען עדות זאגן יעדער וואס 
פארט נאר אריבער סיי וועלכע צייט פון 
טאג, איז דער "פארק ענד רייד" א גאר 
שטארקע סוקסעס און עס איז שטענדיג 
אנגעפילט מיט מענטשן וועלכע קומען 
געשמאקן  דעם  נוצן  און  גייען,  און 
פארגעניגן.  גרויס  מיט  לאט  פארקינג 
ענד  פארק  דעם  ארום  באלויכטונג  די 

 אינטענסיווע ארבייט צו קענען צוטרעטן צו בויען 
די צווייטע פאזע פון "פארק ענד רייד"

נייע פאזע וועט פארמאגן פלאץ פאר נאך 110 קארס, אינאיינעם וועלן קענען פארקן 250 קארס 

תושבי  די  הָאבן  צופרידנהייט  מיט 
איבער  נייעס  די  אויפגענומען  העיר 
וועלן  ווָאס  ווילידזש-בָאסעס  נייע  די 
ָאנקומען קיין קרית יואל צו ערזעצן די 
שוין  זענען  ווָאס  בָאסעס  ַאלטע  פינף 

יָארן אין דינסט.
ווילידזש-בָאס  דער 
ַא  איז  סיסטעם  טרַאנסּפָארטַאציע 
דער  ווָאס  סערוויס  געווַאלדיגע 
אירע  פַאר  צו  שוין  שטעלט  ווילידזש 
איינוואוינער כמעט פון די ערשטע יָארן 
פון איר עקזיסטענץ און איז זיך מיט די 
יָארן צואווַאקסן צו ַא ריזיגע ַאּפערַאציע 
זיך: פיר בָאסעס,  ווָאס נעמט ַאריין אין 
פיר פול-טיים דרייווערס און ַא גַאנצער 
די  מיט  ָאּפצוגעבן  זיך  שטַאב  ָאפיס 

ווערטשַאפט.
קומען  ווילידזש-בָאסעס  די 
יואל  קרית  די  צונוץ פַאר  אויסטערליש 

גרויסע  ַא  ווָאס  צוליב  בַאפעלקערונג, 
נישט  ּפרָאצענט איינוואוינער פַארמָאגן 
און  פרויען  סּפעציעל  אויטָאס,  קיין 

קינדער.
יעדע בָאס פון די פיר מיני-בָאסעס 
וועלכע זענען שטענדיג אין דינסט, )די 
פיפטע בָאס ווערט געהַאלטן ַאלס בעק-
ָאּפ(, טרייבט אויף 600 מייל ַא ווָאך און 
טעגליך.  רייזעס   25 איבער  דורך  פירט 
די מיני-בָאסעס טרַאנסּפָארטירן יערליך 
ַאהין-און-צוריק  ּפַאסַאזשירן  טויזנטער 
צו זייערע דעסטינַאציעס, ַאלעס פַאר ַא 

מינימַאלע ּפרייז.
פעלט  עס  ווָאס  יָאר  עטליכע  שוין 
ווען  בָאסעס,  די  ערזעצן  צו  אויס  זיך 
טייל זענען שוין אין דינסט פון 03' און 
ווערן  בָאסעס  די  עלטער.  נָאך  ַאנדערע 
שנעל אויסגענוצט ָאבער מען הָאט ביז 
צו  מעגליכקייט  די  געהַאט  נישט  יעצט 
די  פַאר  פָאנדן  רעגירונגס  די  בַאקומען 

נייע בָאסעס.
פַאר  פָאנדן  די  ווערן  געווענליך 
ָארַאנדזש  דורך  געשָאנקען  בָאסעס  די 
קַאונטי, וועלכע גיט דעם פַארלַאנג ביי די 
סטעיט טרַאנסּפָארטַאציע דעּפַארטמענט 
מַאסן-טרַאנזיט  ווערן  געווענליך  און 
ערזעצט  מוניציּפַאליטעטן  פון  בָאסעס 
נישט  זענען  )די בָאסעס  יָאר.  יעדע צען 
ווָאס  לענגער(,  אויסצוהַאלטן  געבויט 
בַאדייט ַאז קרית יואל ווָאלט שוין דריי 
יָאר צוריק געדַארפט הָאבן נייע בָאסעס.
נישט  ָאבער  דָאס  איז  למעשה 
זיך  הָאט  עס  געווָארן.  דורכגעפירט 
ווען  ּפַאנטשערס  מערערע  געשַאפן 
ריכטיג  נישט  הָאט  קַאונטי  ָארַאנדזש 
צו  ּפרָאגרַאם-ּפַאּפירן  די  ַאריינגעגעבן 
ַאּפליקַאציעס  די  און  סטעיט  יָארק  ניו 
זענען צוריקגעוויזן געווָארן. אינצווישן 
ווילידזש- אינעם  צושטַאנד  דער  איז 
דעּפַארטמענט  טרַאנסּפָארטַאציע  בָאס 
בָאס  איין  ווָאס  נָאכדעם  געווָארן,  ענג 

"ווילידזש-בָאס" פלָאטע וועט 
ערזעצט ווערן מיט שּפָאגל 

נייע "הייבריד" בָאסעס
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פון  'קוועלן'  יואל  קרית  תושבי 
פרישן  דעם  איבער  טובה  בשורה  די 
וואסער קוואל וואס מען האט געטראפן 
נאנט צום אריינגאנג פון די שטאט דעם 
ויקרא,  פר'  פרייטאג  פארגאנגענעם 
ווערן  נאנטן  אין  גאר  בע"ה  וועט  וואס 
וואסער  פונעם  צוגאב  וויכטיגער  א 

סיסטעם אין קרית יואל.
וואס מען הערט כסדר רעדן  טראץ 
איינמאל  יואל,  קרית  אין  וואסער  פון 
יעדע  נאכאמאל,  און  נאכאמאל  און 
שטיק צייט מיט א פריש געטראפענעם 
דא  קוואל,  געגראבענעם  פריש  אדער 
הערט מען נישט אויף צו רעדן פון דעם 
בשעה  מ'האט  וואס  פייפליין  מאסיוון 
צו  אנגעהויבן  דשמיא  ובסייעתא  טובה 
בויען צו די סיטי'ס וואסער רעזערווארן, 
נישט  קיינמאל  מען  ווערט  דאך  אא"וו, 
מיד פון מיטהאלטן די אומאויפהערליכע 
אימערמידליכער  און  אנטוויקלונגען 
הנהלת  געטרייע  די  וואס  פארשריט 
געביט,  דעם  אין  ארויס  צייגט  הקריה 
פענאמענאלן  דעם  צוליב  וויבאלד 
וואוקס פון די שטאט קרית יואל שטייגט 
די  וואסער באנוץ אין  דער מאס פונעם 

שטאט ממש יעדן איינציגן טאג.
צו  קומען  אויס  יאר  איין  יאר 
פרישע   200 קנאפע  יואל  קרית  אין 
ווערן  עס  און  בשעטו"מ,  פארפעלקער 
היינט צו טאגס געבוירן אריבער טויזנט! 
בליעה"ר  יאר  איינציגע  יעדעס  קינדער 
כ"י. די אלע פרישע נפשות דארפן האבן 
קליידונג  קאפ,  איבער'ן  דאך  א  גרייט 
צום אנטון, ברויט צום עסן און וואסער 
צו טרינקען. אן קיין וואסער איז נישטא 
און  ברית  קיין  נישט  און  חתונה  קיין 

נישט קיין קידוש...
מ'דארף נישט מער ווי צוריקגיין א 
ווארימער- די  אדאנק  ווען  צוריק,  יאר 
מען  האט  ווינטער  ווי-געווענליכער 
אן  מיט  געטראפן  זיך  זומער  אנהויב 

שטאט,  די  אין  מאנגל  וואסער  ערנסטן 
זיך  האט  אויבערשטער  דער  ווען  ביז 
שטארקע  געשיקט  און  געווען  מרחם 
רעגנס, ווי אויך אדאנק די אינטענסיווע 
וואסער  "ווילידזש  פונעם  באמיאונגען 
פרישע  טרעפן  צו  דעפארטמענט" 
וואסער קוועלער, האט מען באוויזן ב"ה 
בעפאר  באצייטנס  מאנגל  דעם  לעזן  צו 
ס'איז געשטיגן צו א דראמאטישן קריזיס. 
אומאויפהערליכע  די  נישט  ווען  אבער 
פרישע  גראבן  און  זוכן  פון  ארבעט 
וואס  באשעפער  איין  ווייסט  קוועלער 

דא וואלט זיך אפגעטון.
דערפאר טאקע איז יעדער פרישער 
שמחה  געוואלדיגע  א  קוואל  וואסער 
יואל,  קרית  תושב  איינציגן  יעדן  פאר 
און אויך דער דאזיגער נייער קוואל האט 
ספעציעל  געפילן.  פרייד  ארויסגערופן 

שטארקער  א  איז  דאס  אז  הערן  נאכ'ן 
פלוס  הויכן  דעם  מיט  קוואל  וואסער 
וואס וועט צושטעלן 150 גאלאן וואסער 
טאג,  פער  גאלאן   216,000 מינוט,  פער 
וועט דאס זיין בע"ה א געוואלדיגע הילף 
פאר די שטאט'ס וואסער רעזערוון וואס 
 1,500,000 אריבער  פארנוצט  ווערט 
גאלאן אין א דורכשניטליכער טאג, און 
יעצט פאר פסח גרייכט עס פיל מאל צו 
בלויז  אין  גאלאן   2,000,000 אריבער 

איין טאג.
איז   ,#29 קוואל  קוואל,  נייער  דער 
וואס  וועלדל  אינעם  געווארן  געגרובן 
געפינט זיך צווישן די פראג און רימאנוב 
חיים  עצי  קטנה  ישיבה  די  נעבן  גאסן, 
און נאנט צו די 17 הייוועי וואס לויפט 

יום  אינעם  טיף  שוין  הַאלט  מען 
יואל  קרית  תושבי  און  ּפסח,  טוב 
די  פון  געהַאט  הנאה  שטַארק  הָאבן 
דער  ווָאס  ַארבעט  וואונדערבַארע 
ַאהערגעשטעלט  האט  ווילידזש 
יום  דעם  פַאר  שטָאט  די  ָאּפצורייניגן 
שטָאט  די  ַאהערשטעלן  און  ּפסח,  טוב 
דעם  לכבוד  פינקלדיג  און  ציכטיג  ריין 

הייליגן יום טוב ּפסח.
גַאסן  די  אין  שּפַאצירט  מען 
איז  עס  און  טוב,  יום  דעם  דורכאויס 
צו  טוב  יום  עונג  ַאן  און  געשמַאק  ַא 
קיין  נישט  זעט  מען  גַאסן,  די  אין  גיין 
פון  שיריים  קיין  שמוץ,  ברעקעלע 
איבערגעפילטע  קיין  ּפיק-ָאּפ,  "בָאלק" 
מיסט קָאנטעינָארס מיט מיסט דערנעבן, 

עס איז איבערָאל ציכטיג און ריין.
אויס  דרוקן  יואל  קרית  תושבי  די 

ווילידזש  פַאר'ן  כוח  יישר  הַארציגן  ַא 
און אויך די געטרייע ַארבעטער אינעם 
דעּפַארטמענט  סַאניטַאציע  ווילידזש 
ווָארקס  ּפָאבליק  ווילידזש  אינעם  און 

דעּפַארטמענט.
ּפַאסירט  פַארשטייט  מען  ווי 
דָאס  ַאליינס,  זיך  פון  נישט  דָאס 
ַאהערצושטעלן הָאט געפָאדערט ווָאכן 
שווערע  און  ּפלַאנירונגען  פון  לַאנגע 

ַארבעט.
שוין ווָאכן בעפָאר ּפסח איז מען אין 
געזעצן  ווילידזש  פונעם  קָארידָארן  די 
ַאקציע  רייניקונגס  דעם  געּפלַאנט  און 
זיין  זָאל  שטָאט  די  ַאז  טוב  יום  אויף 
מען  טוב.  יום  לכבוד  ריין  גלַאנצענדיג 
הָאט אויך אויפגענומען ַא פַארגרעסערטן 

שטַאב דָאס דורכצופירן.
דעּפַארטמענט  סַאניטַאציע  אינעם 

ּפסח  בעפָאר  ווָאכן  די  אין  מען  הָאט 
אויפגענומען פיר פרישע ַארבעטער און 
מען הָאט ַאריינגעשטעלט נָאך ַא פערטן 
קענען  זָאל  מען  כדי  בַאזיץ,  אין  טרָאק 
גַאנצע  דָאס  ַארויסטרָאגן  טָאג  יעדן 
איבערלָאזן  און  שטָאט,  פונעם  מיסט 
ַאז  געמיינט  הָאט  דָאס  ריין.  שטָאט  די 
טעגליך  זענען  קָאנטעינָארס  מיסט  די 
הָאט  ַאזוי  און  געווָארן  אויסגעליידיגט 
זיך נישט ָאנגעזַאמעלט קיין בערג מיט 
ּפסח  בעפָאר  ווָאס  טרָאצדעם  מיסט 

מַאכט זיך ַאסַאך מיסט.
שווער  מען  הָאט  בַאזונדער 
ּפיק-ָאּפ,  "בָאלק"  אויפ'ן  געַארבעט 
מען הָאט דורכגעפירט מערערע רייזעס 
טרָאקס  ּפיק-ָאּפ  "בָאלק"  די  מיט 

וימצאו שם באר מים חיים:

נייער קוואל #29 וועט שטארקן 
וואסער רעזערוון אין קרית יואל
ערשטע פאזע פון "מירון-רימאנוב-קאנעקטאר" ראוד וועט געבויט ווערן אלס וועג צום קוואל

שטָאט קרית יואל הערליך אויפגערייניגט 
און ַאהערגעשטעלט פַאר יום טוב ּפסח
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גרייטן  געפילן  מיט התרגשות'דיגע 
וועלט,  גָארער  דער  איבער  אנ"ש  זיך 
יואל,  קרית  עירינו  תושבי  ובפרט 
הילולא  זיבעטע  די  ָאּפצוצייכענען 
ברך  בעל  רביה"ק  מרן  פון  קדישא 
אויס דעם  וועלכע געפַאלט  זי"ע,  משה 
קומענדיגן "שבת נָאך ּפסח" שבת ּפרשת 
פון  ישראל  ווען אלפי  ניסן,  כ"ו  שמיני, 
וועלן  יָארק  ניו  גרעיטָאר  דער  איבער 
די  במשך  און  שטָאט  די  בַאלַאגערן 
מנוחת  מקום  זיין  ּפוקד  ַארום  טעג 
ביה"ח  אויפ'ן  הק'  אוהל  אינעם  קדשו 
זיין  צו  מסתופף  זיך  גלייכצייטיג  און 
בצל קדשו פון ממשיך דרכו מרן רבינו 

הגה"ק שליט"א.
עס גלייבט זיך שווער ַאז ס'איז שוין 
בַאלד זיבן יָאר דורכגעלָאפן זינט "משה 
פונעם  הסתלקות  מיט'ן  למרום"  עלה 
רבי'ן זצ"ל. עס קומט כסדר ַארויף אויפ'ן 
רביה"ק  הילולא  בעל  דער  ווָאס  זכרון 
ביי  נָאכגעזָאגט  הָאט  זי"ע  משה  הברך 
מרן  פון  הילולא  סעודת  ערשטע  די 
דודו רביה"ק רשכבה"ג בעל דברי יואל 
רבינו  מרן  יבלחט"א  ווָאס  און  זי"ע, 
איבערגע'חזר'ט  הָאט  שליט"א  הגה"ק 
פון  הילולא  סעודת  ערשטע  די  ביי 
מרן אביו רביה"ק הברך משה זי"ע, די 
ווערטער פונעם בעל ההפלאה זי"ע, ַאז 
טרָאץ ווָאס חז"ל זָאגן "גזירה על המת 
שישתכח מן הלב" איז דָאס ָאבער נישט 
געזָאגט געווָארן ביי צדיקים, וועמענ'ס 
און  פַארגעסן,  נישט  ווערט  עס  זכרון 
ווָאס א יָאר שּפעטער, דערמַאנט מען זיך 
מער איבער דעם צדיק ווָאס איז נסתלק 

געווָארן.
די  אין  בחוש  זיך  שּפירט  דָאס  ָאט 
די  צו  זיך  מ'גרייט  ווען  טעג  איצטיגע 
זצוק"ל,  רבי'ן  פונעם  הילולא  זיבעטע 
ַאזויפיל  פון  צייט-ָאּפשניט  דער  ווָאס 

יָארן ברענגט נישט קיין שום שכחה, און 
אדרבה, ווָאס א יָאר שּפעטער דערמַאנט 
מען זיך מער פון די ּפעולות צדיק לחיים, 
און די נָאסטַאלגישע זכרונות ערוועקן זיך 
אויף א געווַאלדיגן פַארנעם. עס שטייט 
געשטַאלט  הייליג  דָאס  אויגן  די  פאר 
פונעם רבי'ן זצ"ל ווי ער ּפרַאוועט זיין 
תפלות  הַארציגע  זיינע  הקודש,  עבודת 
עמוקים  שיעורים  זיינע  עמוד,  ביים 
ער  ווָאס  דרשות  פלַאמפייערדיגע  און 
דער  ציבור,  פַאר'ן  געווען  הָאט משמיע 
ובמקום  אל העם"  ההר  מן  "וירד משה 
גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו, ווי ער 
הָאט זיך ַאזוי ַארָאּפגעלָאזט צום ציבור 
ַאזויפיל  און  חן  ענוות  ַאזויפיל  מיט 
אומבַאשרייבליכע צוגעלָאזענקייט ווָאס 
פַאר  ווערן  געשילדערט  שווער  קען 
איינעם ווָאס הָאט דָאס נישט ּפערזענליך 

מיטגעהַאלטן.
ערשט ַאצינד נָאך ַאזויפיל יָארן ווָאס 
ליידער  נישט  שוין  איז  זי"ע  רבי  דער 
מען  דערמַאנט  איצט  ערשט  דָא,  נישט 
געהַאט  ווָאס מ'הָאט  און מער  זיך מער 
און  חיותו,  בחיים  מיטצולעבן  זכי'  די 
רבי'ן  מיט'ן  פַארלוירן  מ'הָאט  ווָאס 
לך  עשו  יחיד  ואבל  הסתלקות,  זי"ע'ס 
פונעם  רעדענדיג  ווָאס  יואל"  "קרית 
אויפ'ן  ַארויף  ַאלץ  קומט  זי"ע  רבי'ן 
זכרון די ווערטער ווָאס מ'הָאט געזָאגט 
צדיקים  פריערדיגע  די  פון  איינער  ווען 
זי"ע איז נסתלק געווָארן, הָאבן צדיקים 
זיך אויסגעדרוקט "ציון וירושלים הָאט 
פַארלוירן א גוטן פריינד". אויסער ווָאס 
אויפ'ן  גוט  ַאזוי  זיך  פַאסן  ווערטער  די 
בַאקַאנט  זייענדיג  ַאליינס,  זי"ע  רבי'ן 
ווָאס  השתוקקות  געווַאלדיגן  דעם  מיט 
ער הָאט געהַאט צו די גאולה שלימה, און 
די נהרי נחלי דמעות ווָאס דער רבי זי"ע 
הָאט ַאלץ פַארגָאסן ביים זָאגן די ּפרקי 

תפלה וואו מ'איז מתּפלל אויף די גאולה 
שלימה, קלונגט נָאך אין די אויערן פון 
אלפי אנ"ש איבער די וועלט, ָאבער אין 
זָאגן  ריכטיג  מען  קען  צייט  זעלבע  די 
אויפ'ן הסתלקות פון רבי'ן זי"ע "קרית 

יואל הָאט פַארלוירן א גוטן פריינד".
כתר  דעם  איבערנעמען  ביים 
גלייך  סאטמאר  מלכות  פון  הרבנות 
רביה"ק  דודו  מרן  פון  הסתלקות  נָאכ'ן 
בעל דברי יואל זי"ע, הָאט דער רבי זי"ע 
גענומען אויף זיך א געווַאלדיגן אחריות 
פון ַאלע סַאטמַארער קהלות איבער דער 
יתירה  חיבה  דאך  ָאבער  וועלט,  גָארער 
נודעת לו פונעם רבי'ן צו אונזער שטאט 
רבי'ן  ביים  איז  וועלכע  יואל",  "קרית 
און הָאט  יחיד"  "בן  א  ווי  געווען  זי"ע 
ממש געהַאט א דין קדימה בכל עת ובכל 

זמן.
ַאסַאך  פלעגט  זי"ע  רבי  דער 
פונעם  הסתלקות  נָאכ'ן  ווי  דערמַאנען, 
פעטער זי"ע הָאט מתחלה אויסגעקוקט 
ַאז די גַאנצע הָארָאווַאניע פון רבי'ן זי"ע 
ביים אויפבויען די שטָאט קרית יואל קען 
משה  הברך  רבי  דער  לאיבוד.  גיין  ח"ו 
זי"ע פלעגט ַאלץ דערמַאנען ווי שטַארק 
זי"ע  יואל  הדברי  רביה"ק  פעטער  דער 
אויפצובויען  געווען  משתוקק  הָאט 
הָאט  ער  וויפיל  לעיר,  מחוץ  שטאט  א 
ער  כוחות  וויפיל  און  געמוטשעט  זיך 
די  ַאהערצושטעלן  ַאוועקגעגעבן,  הָאט 
עצומה  שמחה  די  זה  ולעומת  שטָאט, 
ווָאס דער רבי זי"ע הָאט געהַאט ווען די 
שטָאט איז ענדליך אויפגעבויט געווָארן. 
מיט  התרגשות  דעם  זיך  דערמַאנט  עס 
זי"ע  משה  ברך  דער  רבי  דער  ווָאס 
יואל,  פלעגט רעדן פון די שטָאט קרית 
די  קדושה  של  ברגש  דערמַאנען  און 
שמחה ווָאס דער הייליגער פעטער זי"ע 
ווָאס  הויז"  "יעדן  מיט  געהַאט  הָאט 

מ'הָאט געבויט אין קרית יואל.
שטַארק  ווי  וויסענדיג  דָאס,  טַאקע 
רביה"ק  מרן  פעטער  דעם  איז  עס 
הדברי יואל זי"ע געגַאנגען בנפשו דָאס 
אויפשטעלן די שטָאט קרית יואל, הָאט 
בעל  דער  זי"ע  רבי  דער  ַאז  געברענגט 
הילולא הָאט זיך ַאזויפיל ַאוועקגעגעבן 

קרית  שטָאט  די  און  יואל,  קרית  פאר 
בנפשו.  געגַאנגען  ממש  אים  איז  יואל 
עס איז כמעט נישט געווען ַאזַא זַאך ַאז 
אויפגעטרעטן  זי"ע הָאט  רבי  דער  ווען 
מקום  וועלכע  סיי  אין   – ציבור  פַאר'ן 

שם חלקת מחוקק ספון:

קרית יואל גרייט זיך צו די 7'טע הילולא 
פון מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע 

ושמרתם את המצות:

אנשי שלומינו געבן ָאּפ שבח והודי' נָאכ'ן ווידערַאמָאל זוכה 
זיין צו זעלטן מהודר'דיגע מצות געבַאקן פון "ַאריזָאנע ווייץ"

כפי הנהגת מרן רביהקוה"ט בעל דברי יואל זי"ע וכפי הוראת מרן רבינו הגה"ק שליט"א והגה"צ הדומ"ץ שליט"א 

"ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן 
אויסשרייען  ישראל  אלפי  טוען  הזה" 
פון  קידוש  נָאך  גלייך  התלהבות  מיט 
האט  דערביי  ווען  החג,  התקדש  ליל 
מען איזינען במחשבה אויף ַאלע מצוות 
עשה  מצוות  די  אויף  ובפרט  הלילה, 
און  טויזנטער  ווָאס  מצה"  "אכילת  פון 
אנ"ש  אלפי  דַארונטער  אידן,  טויזנטער 
והודי'  שבח  אפ  געבן  עירינו  תושבי 
צום אדון הנפלאות ַאז מ'הָאט דָאס יָאר 
די  זיין  צו  מקיים  זכי'  די  ווידערַאמָאל 
מצוה מיט גָאר זעלטענע הידורים, דורך 
מדאורייתא  עשה  מצוות  די  זיין  מקיים 
מצות  מיט  מצות"  תאכלו  "בערב  פון 
די  מיט  געווָארן  געבַאקן  זענען  ווָאס 
פון  ווייץ",  "ַאריזָאנע  מהודר'דיגע  גָאר 
מיליָאנען  די  צווישן  מ'הָאט  וועלכע 
זענען  ווָאס  ווייצלעך  טריליאנען  און 
פַאר'ן  געווָארן  געמָאלן  און  געשניטן 
נישט  ב"ה  מצות,  די  פון  געברויך 
מצומח  איין"  "קיין  געווָארן  געטרָאפן 
ָאדער מבוקע", א הידור ווָאס הָאט נישט 
אין  דא  החיטים  בעולם  גלייכן  זיינס 

אמעריקע. 
דער איינפיר צו נוצן אין די היזיגע 
ווָאס  ווייץ  דייקא  בעקערי"  "מצה 
איז  "ַאריזָאנע"  אין  געשניטן  ווערט 
איינגעפירט געווָארן עטליכע יָאר צוריק 
שליט"א,  הגה"ק  רבינו  מרן  כ"ק  דורך 
וועלכער איז שוין יָארן לַאנג, זינט דער 
האופה,  בית  היזיגן  פונעם  התייסדות 
עומד על המשמר ביים שניידן די ווייץ 
פאר די מצות, צו זען ַאז דָאס ווייץ זָאל 
ההידור  בתכלית  אויסגעהַאלטן  זיין 

והכשרות. 
ווי  יָאר-יערליך  מיטהַאלטעדיג 
צו  ַאזוי שטַארק מוטשען  זיך  מ'פלעגט 
די  פאר  ווייץ"  "לכתחלה'דיגע  טרעפן 
פעלדער  איילענד  לאנג  די  אין  מצות 
ניו יארק און אין די סטעיטס  דאהי אין 
פון  עיניו  אורו  געווען  איז  ארום, 
רבנים  ַאנדערע  די  און  שליט"א  רבי'ן 
די  טרעפן  ביים  שליט"א,  מובהקים 
וועלכע  ַאריזָאנע  אין  פעלדער"  "ווייץ 
זיי  ַאז  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאט  עס 
זענען גענצליך ריין און זויבער פון יעדן 

חשש מיט ווָאס מ'שטויסט זיך אן אין די 
ַאנדערע ווייץ-פעלדער צוליב דעם ווָאס 
אין די צייט ווָאס מ'שניידט דָארט דָאס 
אין  דאקעגן  דָארט,  נָאך  רעגענט  ווייץ 
"ַאריזָאנע" קומט נישט קיין טראפ רעגן 
ווייץ  די  וואס  חדשים  אלע  דורכאויס 

ווערט געצייטיגט ביז נאכ'ן שניט.

אנגערעגענטע ווייץ
איז  צייטונג-אויסגַאבע  א  אין 
אין  ַאריינצוגיין  ָארט  דָאס  נישט  זיכער 
הלכה'דיגע שאלות און אויפקלערונגען, 
גוט  היינט  שוין  איז  עס  ווי  ָאבער 
נאך  ּפוסקים  ַאסַאך  דָא  זענען  בַאקַאנט, 
ַאז  הַאלטן  וועלכע  ראשונים,  די  פון 
די  אין  אנגערעגענט  ווערט  ווָאס  ווייץ 
גענצליך, ָאדער  איז שוין  עס  ווען  צייט 
הָאבן  געצייטיגט,  ַאביסל  אפילו  נָאר 
ערנסטע חששות, און עס איז דָא דערויף 
נוצן  דָאס  מ'מעג  אויב  שאלות  גרויסע 

פאר די מצות אויפ'ן יום טוב ּפסח.
אלע  ווי  באקאנט  גוט  איז  עס 

פריערדיגע גדולים און רבנים דאהי אין 
אמעריקע, ובראשם רבינו הקוה"ט זי"ע 
האבן זיך שטארק געמוטשעט מיט דעם 
קענען  צו  וויאזוי  אופנים  געזוכט  און 

מהדר זיין.
פלעגט  היים  ַאלטער  דער  אין  נָאך 
מען זיך שטַארק מוטשען מיט'ן טרעפן 
טוב  יום  אויפ'ן  ווייץ  אויסגעהַאלטענע 
ספרי  די  אין  ַאריינקוקענדיג  און  ּפסח, 
ישראל  גדולי  די  פון  ותשובות  שאלות 
לדורותיהם זכר צדיקים לברכה, טרעפט 
איבער  שאלות,  ַאזעלכע  כסדר  מען 
פון  געווָארן  גענומען  זענען  ווָאס  ווייץ 
ווי שטַארק  רעגענדיגע פעלדער. מ'זעט 
די גדולי ישראל אשר מפיהם אנו חיים 
צו  מברר  טרוד  זענען  הזה,  היום  עד 
זיין די שאלות חמורות ווָאס קענען זיך 
זיי הָאבן חושש  ווי שטַארק  מַאכן, און 
געווען אויף ווייץ אין וועלכן מ'טרעפט 
ווייצלעך(  )געשּפָאלטענע  מבוקעות 
)אויסגעווַאקסענע  מחומצות  ָאדער 
ערנסטע  אן  איז  וועלכע  ווייצלעך(, 
ווייץ  ַאזעלכע  נעמען  קענען  צו  חשש 

פאר די מצות אויף ּפסח.
מ'זעט טַאקע אין די ּפוסקים, ַאז אין 
ַאסַאך פעלער הָאט מען מתיר געווען צו 
אויף ּפסח,  ווייץ  נעמען ַאזעלכע סָארט 
ָאבער דָאס ַאלעס איז געווען נָאר בשעת 
ברירה,  בלית  הייסט  דאס  גדול.  הדחק 
ווייץ  ַאנדערע  קיין  הָאבנדיג  נישט 
הּפוסקים  גדולי  די  הָאבן  ּפסח,  אויף 
פַארשידענע  געווען  מצרף  לדורותיהם 
צירופים און התירים אויף ווָאס מ'הָאט 
זיך געמוזט פַארלָאזן בשעת הדחק, כדי 

מתיר צו זיין די סָארט ווייץ אויף ּפסח.
עס איז כדאי צו בַאמערקן ווָאס עס 
שרייבט אין זיין צוואה דער בַארימטער 
איש צדיק ועושה ּפלא הגה"ק רבי שלום 
מָאסקָאוויטש זצ"ל דער שָאצער רבי פון 
לָאנדָאן )וועמענס ציון הק' אין 'ענפילד' 
זיך  וואו אידן קומען  ידוע  איז א מקום 
מקבל זיין קבלות טובות בעניני צניעות, 
און ווערן געהָאלפן מיט גרויסע ישועות 
צוואה  זיין  אין  ער  שרייבט  כידוע(. 
זייער  זיי  בעט  ער  ַאז  קינדער  די  פאר 

)פארזעצונג אויף זייט 38(

)פארזעצונג אויף זייט 38(
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אין די טעג האט די הנהלה פון "בית 
קיילעכדיגע  א  אפגעצייכנט  השחיטה" 
פארבעסערטער  דער  ווען  פון  יאר, 
אנדערע  און  פלענט  פרי-טריעטמענט 
זענען אריינגעשטעלט  פארבעסערונגען 
פארבעסערן  צו  פלאץ,  אין  געווארן 
וועלכע  סיי  עלימינירן  גענצליך  און 
אומאנגענעמליכקייטן אין די גערוך און 
געווארן  זענען  וואס  קוואליטעט,  לופט 
סוער  יואל  קרית  אינעם  פאראורזאכט 
פלענט דורכן קאמערציאלן באנוץ פונעם 
המהודרת',  השחיטה  'בית  דערנעביגן 
די  פון  צופרידנהייט  טאטאלע  די  צו 
וועלכע  תושבים,  און  שכנים  ארומיגע 
און  שווערע  אויף  אפרעדן  זיך  פלעגן 
אין  פארפעסטיגונגען  אומבא'טעמ'טע 
אין  שפירן  זיך  פלעגט  וואס  לופט,  די 

געוויסע צייטן אינעם יאר.
.

דער סוער פרי-טריעטמענט 
פלענט פאר'ן "בית השחיטה"

זיך  האט  יאר  פאר  לעצטע  די  אין 
אפלויף- מיט'ן  פראבלעם  א  געשאפן 
השחיטה  "בית  פונעם  סיסטעם 
א  געהאט  האט  וועלכע  המהודרת", 
באנוץ  אויפ'ן  ווירקונג  נעגאטיווע 

פוונעם סוער פלענט.
 ווען דער "קרית יואל סוער פלענט" 
איז געבויעט געווארן מיט 13 יאר צוריק, 
באשטימט  געווען  ארגינעל  דאס  איז 
אויסצוארבעטן  צוועק  פאר'ן  בלויז 
'רעזידענשאל סוער', ד.ה. סוער אפלויף 
היימען,  געווענליכע  פון  קומט  וואס 
אריינגערעכנט אלע סארט רעזידענשאל 
אפלויף וואסער, ווי אויך וואסער פון די 
שויערס, דישוואשערס, וואש-מאשינען 
אויטאמאטיש  באדייט  וואס  וכדומה. 
א  אריין  טעגליך  פליסט  עס  ווען  אז 
פלענט,  אינעם  וואסער  גאלאן  מיליאן 
באשטייט דאס פון בערך 95 פראצענט 

פראצענט  פינף  נאר  און  וואסער,  ריינע 
אומריינע מאטריאל.

האט  יואל  קרית  ווען 
די  אויפגעעפנט  און  אהערגעשטעלט 
טויערן פונעם בארימטן "בית השחיטה 
המהודרת", האבן דער ניו יארק סטעיט 
ענווייראנמענטאל  אוו  "דעפארטמענט 
קאנסערוועישאן" )"די. אי. סי."( און די 
"אראנדזש קאונטי סוער דעפארטמענט" 
"פרי  א  אהערצושטעלן  פארלאנגט 
דעם  נעבן  הארט  פלענט  טריעטמענט" 
גאנצע  די  וואו  פלענט,  סוער  גרויסן 
סוער אפלויף פונעם בית השחיטה זאל 
צום  אן  קומט  עס  איידער  אריבערגיין 
דערצו  סיבה  די  פלענט.  סוער  גרויסן 
איז צוליב וואס א שלאכט-הויז ברענגט 
מיט זיך גאר אסאך אפפאל פון פעדערן, 
גע'שחט'ענע  די  פון  און אפפאל  בלוט, 
עופות, ווי אויך די טויזענטער גאלאנען 
כסדר  שווענקט  מען  וואס  מיט  וואסער 
דאס  האלטן  צו  השחיטה  בית  דעם  אפ 
אריין  דאס  ברענגט  דעריבער  ריינקייט. 
מאס  גרעסערע  פיל  א  פארצענטועל 
אומריינע באשטאנדטיילן ווי ארגינעלע 
ריינע וואסער, און דער סוער סיסטעם איז 
ספראווען  צו  זיך  איינגעשטעלט  נישט 

מיט אזא סארט אפלויף פארנעם.
פון  פונקציע  די  דא  איז  דערפאר 
ווערט  וועלכע  טריטמענט',  'פרי  דעם 
בית  דעם  פילטערן  צו  איינגעשטעלט 
השחיטה אפלויף מאטריאל צו רעדיצירן 
די פראצענטן פון די אומריינע אפפאל, 
זעלבן  צום  ארויפברענגען  עס  און 
רעזידענשאל  געווענליכע  ווי  שטאפל 
אין  אריינפליסן  קען  עס  איידער  סוער, 

דעם גרויסן אלגעמיינעם סוער פלענט.
טריטמענט  'פרי  ארגינעלער  דער 
יאר  אין  געבויעט  מען  האט  פלענט' 
תשס"ד, ווען דער בית השחיטה איז נאך 
קליינעם  א  אויף  איינגערישט  געווען 
א  שחט'ן  צו  פלאן  מיט'ן  פארנעם, 

טויזנט  עטליכע  פון  צאל  באגרעניצטע 
עופות א וואך. דאס האט דאן אפגעקאסט 
די  השחיטה  הבית  הנהלת  די  פאר 
 .$500,000 פון  סומע  פאנטאסטישע 
נאכ'ן אויסוואקסן דעם אריגינעלן פרי-

הנהלת  די  האט  פלענט,  טריעטמענט 
 - תשס"ט  יאר  אין   - השחיטה  בית 
קאמפליצירטער  א  אונטערגענומען 
פרישע  פון  פראיעקט   קאסטבארער 
'פרי  דעם  פארגרעסערן  צו   ,$300,000
טריעטמענט פלענט', מיט אלע נויטיגע 
איינריכטונגען, כדי צו קענען נאכקומען 
בית  פונעם  וואוקס  כסדר'דיגן  דעם 
פארזיכערן  ארום  אזוי  און  השחיטה, 
זאל  פלענט  סוער  גרויסער  דער  אז 
וואס  איבערגעשטרענגט,  ווערן  נישט 
ווערן  זאל  לופט  די  אז  פאראורזאכט 
גערוך  שווערן  א  מיט  פארפעסטעט 

פונעם סוער פלענט.
למעשה איז אויך די פארבעסערטע 
זייער  געווארן  פרי-טריעטמענט פלענט 
וואס  נאכדעם  אויסגעוואקסן,  שנעל 
די  אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  עס 
כשרות  אויף  נאכפראגע  אויסטערלישע 
הבשר און שם טוב איבער די מהודר'דיגע 
גאנץ  איבער  פלייש"  יואל'ער  "קרית 
פון  ופיקוחו  בהשגחתו   - אמעריקע 
והגה"צ  שליט"א  הגה"ק  רבינו  מרן 
דומ"ץ דמתא שליט"א - איז געשטיגן פי 
ווי ערווארטעט, אזוי אז  כמה פיל מער 
במשך די יארן איז געהעכערט געווארן 
מער  מאל  עטליכע  צו  פראדוקציע  די 
אנשטאט  און  פלאן,  ארגינעלן  פונעם 
דער  וואס  סוער  גאלאנען   100,000 די 
געווען  איז  פלענט  פרי-טריעטמענט 
באהאנדלן  קענען  צו  אויסגעשטעלט 
געהעכערט  געברויך  דער  איז  טעגליך, 
געווארן נענטער צו 300,000 גאלאנען, 
דאס האט געשאפן א פראבלעם, דהיינו, 
דער  סיי  און  "ערשטער"  דער  סיי 
פרי-טריעטמענט- "איבערגעבויעטער" 

נאכקומען  געקענט  נישט  האבן  פלענט 
צו פילטערן אזא גרויסן מאס פון סוער, 
און עס האט נישט געקענט רייניגן דעם 
פונעם  אפלויף  סוער  אלץ-שטייגענדער 

בית השחיטה.
האט  השחיטה  בית  די  ווען 
די  אונטערצונעמען  געגרייט  זיך 
צו  דאס  אונטערנעמונגען  קאסטבארע 
אונטערגעקומען  אבער  איז  פאררעכטן 
א פרישע קאפ-וויי ווען די "די. אי. סי.", 
עי.",  פי.  "אי.  פעדעראלע  די  אויך  ווי 
קנסות.  גרויסע  ארויפגעלייגט  האבן 
די  סעקירט  אויך  האבן  אגענטורן  די 
זייערע  אין  היתכן  באאמטע,  ווילידזש 
שלאכט-הויז  א  זיך  געפינט  גרעניצן 
 100 אויסגעהאלטן  נישט  איז  וואס 
ענווייראנמענטאלע  די  לויט  פראצענט 
סוער  דער  וויבאלד  פארשריפטן. 
די  דורך  באהאנדלט  ווערט  סיסטעם 
געגאנגען  דאן  קאונטי  די  איז  קאונטי, 
קנס  א  ארויפגעלייגט  און  ווייט  אזוי 
בית  אויפ'ן  דאלאר  מיליאן   1.3 פון 
השחיטה, פאר'ן אריינגיסן אינעם סוער 
עס  ווי  טעגליך  גאלאנען  מער  סיסטעם 

קען דערהייבן.
די הנהלה פון בית השחיטה איז דאן 
געגאנגען מיט די קאונטי אין געריכט, צו 
באקעמפן דעם אומדערהערטן קנס. צום 
השחיטה  בית  פון  הנהלה  די  האט  סוף 
פרובירט צו פארהאנדלן מיט די קאונטי, 
הרה"ח  מעיאר  פונעם  הילף  מיט'ן  און 
מען  איז  שליט"א  ווידער  אברהם  ר' 
אנשטאט  אז  פארגלייך,  א  צו  געקומען 
צאלן  דארפן  זאל  השחיטה  בית  די 
דאלאר,  מיליאן  א  איבער  פון  קנס  דעם 
פארריכטן  צו  געלט  דאס  נוצן  זיי  זאלן 
פרי- דעם  פארגרעסערן  סיסטעם,  דעם 
אינסטאלירן  און  פלענט,  טריטמענט 
זאל  וואס  איינריכטונגען  פרישע 

אוועקנעמען די אלע פראבלעמען.
דעם  איינגעזען  האט  קאונטי  די 
בית  פונעם  רענאוואציעס  די  אז  פאקט, 
בעתיד  פלענער  די  און  בעבר  השחיטה 
גאנצן סוער סיסטעם  איבערצומאכן דעם 
די  מיט  אינאיינעם  השחיטה,  בית  פונעם 
סוער רענאוואציעס פונעם ווילידזש, וועלן 
פון  סומע  אומגלויבליכע  די  באטרעפן 

"צוויי מיליאן דאלער", און דערפאר האבן 
זיי זיך ענדליך געבראכן און עלימינירט די 
זאך  די  אז  הסכם  אויפ'ן  באזירט  קנסות, 

וועט ווערן פארראכטן בקרוב.

דער פרישער  פרי-
טריעטמענט אונטערנעמונג

אזוי ווי דער אפמאך איז געשלאסן 
געווארן  אונטערגענומען  איז  געווארן, 
דאלערדיגער  מיליאן  מאסיווער  א 
שפאגל  אן  אהערצושטעלן  פראיעקט, 
"פרי-טריעטמענט  גרויסארטיגער  נייער 
פלענט", וועלכע וועט האפנטליך קענען 
און  געברויך  גרויסן  דעם  באהאנדלן 
וואוקס פונעם "בית השחיטה המהודרת", 
און  פאדערונגען  אלע  נאכקומען  און 
ענווייראנמענטאלע  די  פון  פארלאנגען 
צו  און  אויסצורייניגן  אגענטורן, 
טויזנטער  הונדערטער  די  פילטערן 
גאלאנען וואסערן וועלכע פליסן ארויס 
טעגליך פונעם בית השחיטה אריין צום 

סוער פלענט.
דער נייער פלענט איז אריינגעשטעלט 
פריער  איז  וואס  בנין  אינעם  געווארן 
'ווילידזש  פונעם  גאראזש  די  געווען 
וואס  דעפארטמענט",  ווארקס  פאבליק 
אריינעמען  גענצליך  דאס  באדייט  האט 
בנין,  א  אין  טענק  און  מאשינען  אלע 
חלק  א  וואס  דעמלאס  ביז  ווי  אנדערש 
ליגן  פלעגן  אינסטרומענטן  די  פון 
לופט  פאראורזאכנדיג  גאס,  די  אין 

פארפעסטיגונגען.
אינסטאלירט  אויך  זענען  דערצו    
איינריכטונגען  פארשידענע  געווארן 
מאסיוון  אזא  באהאנדלן  קענען  צו 
ערשט  צום  אפלויף.  סוער  פון  מאס 
נייער  א  געווארן  אינסטאלירט  איז 
"סקרינער" פארנט פונעם בית השחיטה, 
עקזיסטירנדן  צום  צוגאב  אין  איז  דאס 
פילטער ביים בית השחיטה, אז אין פאל 
איבערגעשטרענגט  איז  פילטער  דער 
לאזט  עס  און  אפלויף  סוער  אסאך  פון 
סוער,  אומגעפילטערטע  אריבערפליסן 
זאל עס אריבערגיין א פרישע סקרינינג 
פרי- צום  ווייטער  לויפט  עס  איידער 

"בית השחיטה המהודרת" און "סוער 
פלענט" צייכענען אפ א יאר פון דראסטישע 

פארבעסערונגען אינעם לופט און גערוך ריינקייט
 אנדערהאלבן מיליאן דאלארדיגען פרי-טריעטמענט פלענט ברענגט געוואונטשענע רעזולטאטן צו די צופרידנהייט פון אלע ארומיגע שכנים 

און תושבים – קלאגע פון די קאונטי גענצליך געשליכטעט נאכן נאכקומען אלע פארשריפטן
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פריערדיגן  אין  געמאלדן  שוין  ווי 
"הקריה" אויסגאגבע, האט דער סטאנציע 
טראנספארטאציע  ווילידזש  פונעם 
דעפארטמענט זיך אוועקגעצויגן פון די 
פארברייטערטע  נייע  א  צו  גאס  דינוב 
וואס איז אויפגעשטעלט  פארקינג לאט 
אויף  הקרי'  הנהלת  די  דורך  געווארן 

פארעסט ראוד נעבן די 'אווערפעס'.
די באסעס פונעם טרַאנסּפָארטַאציע 
די  פון  לויף  אין  זענען  דעּפַארטמענט 
אויף  פלאצירט  געווען  יאר   15 לעצטע 
בית  דעם  קעגנאיבער  ראוד,  דינוב 
דעם  אין  אבער  המהודרת,  השחיטה 
ענגן ארט אויף די דינוב גאס איז נישט 
קענען ּפַארקירן  צו  גענוג ּפלַאץ  געווען 
אלע  די  פלאצירן  צו  און  באסעס  ַאלע 
זיך  פעלט  וואס  עקוויפמענט  נויטיגע 
נאכדעם  ובפרט  באסעס.  די  פאר  אויס 
וואס דער ווילידזש גרייט זיך בקרוב צו 
פארברייטערן דעם פלאטע פון באסעס 
איז  וואס  באסעס  עטליכע  נאך  מיט 
קאונטי,  די  דורך  געווארן  געשאנקען 

אויסגעפעלט  זיך  האט  דערפאר  וואס 
די  פלאצירן  צו  ארט  פאסיגן  נייעם  א 

באסעס.
נהנה  'זה  פון  בחינה  א  אין  אבער 
דעם  אריבערפירן  דאס  האט  נהנה'  וזה 
פארקינג לאט פון די באסעס געברענגט 
די  פאר  בענעפיט  שטארקע  א  נאך 
איינוואוינער פון די געגנט פון "שכונת 
יעצטיגער  ביז  דער  אז  משה",  ברך 
פלאצירט  געווען  זענען  עס  וואו  פלאץ 
געווארן  פריי  איז  באסעס  ווילידזש  די 
פאר די צייטווייליגע טרעילארס וועלכע 
לאדענען אפ די דעליוועריס פאר'ן בית 
שטעלן  זיך  קענען  וועלכע  השחיטה, 
נישט  כאטש  און  ארט,  יענעם  אויף 

שטערן די טרעפיק אויף דינוב ראוד.
טאקע  זיך  האט  דורכברוך  דער 
אנגעזעהן אין די פארלאפענע ערב פסח 
טאפעלטער  א  זיך  טוט  עס  ווען  טעג, 
גאס,  דינוב  די  אויף  פארקער  גרויסער 
קויפן  קומען  וועלכע  ציבור  פונעם  סיי 
מצה  יואל  "קרית  דעם  אין  מצות  די 

געווענליכע  דער  סיי  און  בעקעריי", 
האט  עס  ווען  טרעפיק.  השחיטה  בית 
שטארקע  א  באמערקט  טאקע  זיך 
אויף  טרעפיק  די  אז  דערלייכטערונג, 
דעם פלאץ איז נישט געווען אנגעלייגט 

מיט קיין איבריגע טראקס.
דא  נישט  רעדע  די  איז  געזאגט  ווי 
פאר  לאט  פארקינג  פאקטישע  א  פון 
פונעם  און טרעילארס  פילע טראקס  די 
צוועק  דעם  פאר  וואס  השחיטה,  בית 
געווארן  ארויסגעדינגען  ספעציעל  איז 
נאך מיט א צייט צוריק א גרויסן ליידיגן 
שטח - מיט פלאץ פאר עטליכע צענדליג 
קאמערשל פארקינג פלעצער, - אריבער 
לארקין  קעגנאיבער   ,17 רוט  דעם 
או.  "אר.  די  צו  געהער  וואס  ראוד, 
רעדט  עס  נאר  פירמע.  עסקעוועיטינג" 
וואס  טרעפיק  צייטווייליגע  פון  זיך 
פלעגט זיך מאכן אין פארנומענע צייטן, 
וואס דאס איז ב"ה עלימינירט געווארן 
באסעס  ווילידזש  די  אוועקפירן  דורכ'ן 

פון דעם דינוב גאס.

דינוב ראוד טרעפיק פארלייכטערט 
טראץ פארנומענעם פסח סעזאן

נאכדעם וואס בית השחיטה דעליוועריס שטעלן זיך ביים געוועזענעם סטאנציע פונעם 
ווילידזש טראנספארטאציע דעפארטמענט
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דער ווילידזש בילינג דעפארטמענט 
שטארקן  א  אויסגעדרוקט  האט 
די  אין  וואס  נאכדעם  צופרידנהייט 
א  אן  זיך  זעהט  תקופה  לעצטערע 
שטארקע אויפוואכונג ביי איינוואוינער 
וואס ציען זיך אריבער אין א נייע דירה 
אריינצורופן צייטליך צום ווילידזש און 

איינמעלדן דעם אדרעס טויש.
דאס איינמעלדן צייטליך אן אדרעס 
אין  אריבער  זיך  ציעט  מען  ווען  טויש 
זאך  וויכטיגע  א  גאר  איז  דירה  נייע  א 
פאר'ן  סיי  פארגרינגערן  פיל  טוט  וואס 
ווילידזש און סיי פאר די איינוואוינער, 
כדי מען זאל נישט באקומען אומריכטיגע 
די  פון  בילס  סאניטאציע  און  וואסער 
שוין  וואוינט  מען  וואס  דירה  אלטע 

נישט דארט.
דאס זיך אריבערציען אין א נייע 
אן  גאר  איז  יואל  קרית  אין  דירה 
אפטע ערשיינונג ב"ה, נאכדעם וואס 
עס בויען זיך בליעה"ר כסדר פרישע 
שטאט,  די  אין  דעוועלאופמענטס 
פארברייטערט  ציבור  דער  און 
גרעסערע  מיט  בליעה"ר  זיך 
דירות  גרעסערע  די  און  פאמיליעס 
קלענערע  די  און  אנגעפולט  ווערן 
דורך  איבערגענומען  ווערן  דירות 
הייבן  וואס  פארפעלקער  יונגערע 
שטוב  זייער  אויפצושטעלן  אן 
ווען  אז  ארום  אזוי  בשעטומ"צ. 
איינער מופט שלעפט דאס מיט א קייט 
פון נאך עטליכע משפחות וואס מופן 

איבערנעמענדיג  צייט  זעלבע  די  אין 
איינער דעם אנדערנס דירה.

וויכטיג  טאקע  איז  דערפאר 
צו  אפיס  ווילידזש  אין  אריינצורופן 
דאטום  פונקטליכן  דעם  איינמעלדן 
קענען  זאל  מען  כדי  מופט  מען  ווען 
און  וואסער  דעם  טראנספערירן 
און  נייעם אדרעס  ביל צום  סאניטאציע 
פראבלעמען  קיין  האבן  נישט  זאל  מען 

מיט די בילס פון די אלטע דירה.
בילינג  פונעם  נומער  דער 
באקומט  אויב  אויך  ווי  דעפארטמענט, 
מען א וואסער ביל פונעם אלטן אדרעס 
נומער 783-8300  אויפ'ן  רופן  זאל מען 

עקסטענשאן 111.

ווילידזש בילינג 
דעפארטמענט דרוקט אויס 
צופרידנהייט נאך צייטליכע 
שטָאט איינמעלדונגען איבער מופן גרויסע  ַא  איז  יואל  קרית 

און  בליעה"ר,  איינוואוינער  ַאסַאך  מיט 
ַאסַאך  אויס  אויך  זיך  פעלט  דערפַאר 

פָארזיכטיגקייט.
ביים  וויכטיג  דָאס  איז  סּפעציעל 
ּפַארקן די אויטָא, ָאפטמָאל קען עמיצער 
ווָאס  וועג  ַא  אויף  אויטָא  די  ּפַארקן 

שטעלט מענטשן אין געפַאר.
ביים  פעליג  דָאס  איז  סּפעציעל 
ּפַארקן ביים קָארנער פון ַא גַאס, ָאדער 
ביי סיי וועלכן קָארנער נעבן ַא דרייוועי 
וועלכע  פון  ָארט  ַאן  ָאדער  וכדומה, 
זייטיגע  ַא  פון  ַארויס  קומען  אויטָאס 
שָאסיי און ווילן מַאכן ַא רעכטס ָאדער 

ַא לינקס ַאריין אינעם הויּפט שָאסיי.
דער  ַאז  איז  ּפרָאבלעם  די 
קָארנער  ביים  הַארט  קַאר  געּפַארקטער 

שַאפט ַא "בלינדן ָארט" און ערמעגליכט 
זיך  ווילן  ווָאס  דרייווערס  די  נישט 
צו  שָאסיי  הויּפט  אינעם  אריינדרייען 
ַאלע  פון  טרַאפיק  דעם  געהעריג  זעען 
דָאס  זיך  הָאט  מָאל  ַאסַאך  ריכטונגען, 
זיין  גורם  צו  ַארויסגעשטעלט  שוין 

שיעור עקסידענטן.
דעריבער דַארף מען זיין געווָארענט 
און בכלל נישט ּפַארקן אויף די גַאסן נָאר 
אין די דרייוועיס און אין די בַאשטימטע 
ּפַארקן  יָא  מוז  מען  אויב  און  ערטער, 
אויף  פָארזיכטיג  טָאן  דָאס  מען  זָאל 
דעם  נישט  בלָאקירט  עס  וואו  ָארט  ַאן 
טרַאפיק און שטערט נישט ַאריינפָארער 
און ַארויספָארער פון הָאבן ַא געהעריגן 
פַארקעהר  טרַאפיק  פונעם  בליק  ווייטן 

אויף ביידע ריכטונגען.

ווילידזש בַאַאמטע ַאּפעלירן 
נישט ּפַארקן אויף ַא וועג ווָאס 

שטעלט מענטשן אין געפַאר

אין  דָאהי  דרייווערס  בָאס  סקול  די 
ַא  איינוואוינער  די  פון  בעטן  שטָאט 
קליינע בקשה, הָאט ַא ביסעלע געדולד 
הייליגע  די  דורכפירן  אונז  לָאזט  און 
אייערע  טרַאנסּפָארטירן  פון  מיסיע 
ַאהיים  און  חינוך  בתי  די  צו  קינדער 

זיכערערהייט.
שטָאט  גרויסע  ַא  איז  יואל  קרית 
ווי  און  בָאסעס,  סקול  ַאסַאך  מיט 
פַארשידענע  דָא  איז  פַארשטענדליך 
שעה'ן פונעם טָאג ווָאס די סקול בָאסעס 
רעגירן אין שטָאט און מַאכן ַא טרַאפיק, 
און  לעבן,  פונעם  פַאקט  ַא  איז  דָאס 
ערפַארענע מָאטָאריסטן ווייסן שוין זיך 
נישט צו דרייען אין שטָאט אין די שעה'ן 
פון 8:00 ביז 10:00 צופרי און פון 3:00 
ביז 6:00 נָאכמיטָאג, ווייל דַאן איז אין 

שטָאט גרידלַאק פון די סקול בָאסעס.
ַאסַאך מָאל קוקט אויס פַאר ַא קַאר 
דרייווער ַאז דער בָאס דרייווער רעכענט 
אונטער  טרַאפיק  מיט'ן  נישט  זיך 
בָאס  דער  ריכטיג,  נישט  איז  דָאס  אים, 
דרייווער הָאט ַא שווערע אחריות'דיגע 
טעקסי  ַא  סתם  נישט  איז  ער  ַארבעט, 
טייערע  מיט  בָאס  ַא  איז  עס  דרייווער, 
גָאר  זענען  טייל  קינדערלעך,  אידישע 
און  אומבַאהָאלפן,  זענען  ווָאס  קליינע 
אחריות'דיגע  מורא'דיגע  ַא  איז  עס 
מיסיע זיי ָאּפצונעמען און אהיימטרָאגן.

יעדע  דַארף  דרייווער  בָאס  דער 
די  פון  טַאּפ"  "אן  זיין  סעקונדע 
די  און  רָאוד"  אויפ'ן  "סיטוַאציע 
"סיטוַאציע אויפ'ן בָאס", און מוז יעדן 
סטַאּפ  ַא  ביי  ָאּפשטעלן  זיך  ביים  מָאל 
קינדער  ַארָאּפלייגן  ָאדער  אויפצונעמען 
איז  סיטוַאציע  די  צי  בַאשלוס  ַא  מַאכן 
זיכער, ער דַארף בַאבַאכטן און ָאּפציילן 
די קינדער ווען זיי גייען ַארָאּפ פון בָאס 
זענען  זיכער מַאכן ַאז ַאלע קינדער  און 
זיך  און  סיידווָאק,  אויפ'ן  ָאנגעקומען 
דַאן פריש אומקוקן צי ַאלעס איז זיכער 
און סעיף, קוקן אויף די שּפיגלען צי קיין 
רעדער  די  אונטער  נישט  זענען  קינדער 

ח"ו, און דַאן ווייטער פָארן.
דָאס ַאלעס איז ווען מען דַארף זיך 
ווָאס  קינדער  מיט  סּפרַאווען  דערצו 
זענען שוין מיד פון דעם טָאג דיסציּפלין 

אין חדר און שּפרונגען ַארום, און אויך 
מיט די נערוועזע מָאטָאריסטן פון ַאלע 
זייטן, פַארשטייט מען ַאליין ַאז דָאס איז 

ַא שווערע ַארבעט.
בָאס  סקול  דער  טוט  זַאכן  ַאסַאך 
דרייווער פַאר "סעיפטי", ַאנדערע זַאכן 
אויך  נָאר  "סעיפטי"  נָאר  נישט  זענען 
דעם געזעץ, און ַאז ער פַארלעצט דָאס 
אינעם  שטעלע,  זיין  פַארלירן  ער  קען 
טרַאנסּפָארטַאציע ָאפיס נעמט מען זייער 
זייער שטרענג "סעיפטי" פַארלעצונגען 

צוליב פַארשטענדליכע אורזַאכן.
מוז  דרייווער  בָאס  סקול  ַא   )1
רויטע  זיינע  ַאקטיוויזירן  געזעצליך 
לעמּפ און פולשטענדיג ָאּפשטעלן דעם 
סיי-ווען  ריכטונגען  ביידע  פון  טרַאפיק 
ווען ער לָאזט ַארָאּפ מענטשן, גרויסע צי 
קליינע, ָאּפגעזען צי מָאטָאריסטן ּפלַאצן 

ַאוועק ָאדער נישט.
שטעלט  דרייווער  בָאס  סקול  ַא   )2
און  רָאוד  אינמיטן  ָאּפ  דירעקט  זיך 
ַאקטיוויזירט די רויטע לעמּפ כדי קַארס 
זָאלן אים נישט אויסקרויזן פון קיין שום 

זייט.
קען  דרייווער  בָאס  סקול  ַא   )3
דורכלָאזן דעם טרַאפיק  נישט ַאלעמָאל 
זַאכן  ַאנדערע  זעט  ער  אים,  הונטער 
מָאטָאריסטן  ָאנגעצויגענע  די  ווָאס 
זעען נישט, און ַאז ער לָאזט דורך דעם 
טרַאפיק און ברענגט ַאן עקסידענט איז 

דָאס זיין שולד.

*
מען טָאר נישט דורכפָארן די רויטע 
ווייסט  דָאס  בָאס,  סקול  פונעם  לעמּפ 
צו  זיך  דערווַאגן  ווינציג  און  יעדער 
מַאנכע  ָאבער  פַארברעכן,  ַאזַא  בַאגיין 
היתר  מורה  זיך  זענען  מָאטָאריסטן 

דורכצוקרויזן דעם בָאס פון הונטן.
ָאּפ  זיך  שטעלט  בָאס  דער  צב"ש, 
גַאס,  ַא  ָאדער  דרייוועי  ַא  פון  פָארענט 
בָאס  פונעם  הַאלב  הונטערשטער  דער 
פונעם  וועג  ַארויספָאר  דעם  בלָאקירט 
פונעם  טייל  פָאדערשטע  די  און  גַאס 
ווָאס  קַארס  די  ַאהינציר.  שוין  איז  בָאס 

נישט דורכפָארן סקול 
בָאס נישט פון פָארענט 

און נישט פון הונטן
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באשטעטיגן  נאכ'ן  וואודבארי,  אוו  טאון  דער 
 – פראפערטי  האלבן-אקער  דעם  פון  מכירה  די 
אויפגעבויט  דערנאך  האט  יואל  קרית  וואס  אויף 
פאר  וואסער-דרוק  צוצושטעלן  טענק  וואסער  די 
הונדערטער איינוואוינער אין די חברון-עצי תמרים 
נישט  זיי  וואסער  דאס  וועט  דעם  אן  וואס  געגנט, 
דערגרייכן – האט אונטער'ן דרוק פון קרית יואל'ס 
שונאים באשלאסן צוריקצוציען פון די קאנטראקט, 
זיי  האפן  אזוי  און  תירוצים,  שאבלאנע  מיט 
הייזער  יואל'ער  קרית  הונדערטער  ארויסצושטעלן 
פון באנוץ וואס וועט שאפן פון איין מינוט אויף די 

אנדערע א שרעקליכן קריזיס.
ארגינעל האט ריכטערין סלאבאד פון די סטעיט 
געאורטיילט   11’ פאברואר  אין  קאורט  סופרים 

דער  אבער  אנקלאגע,  גאנצע  די  ארויסצואווארפן 
קעיס  דעם  צוריקגעשיקט  האט  געריכט  אפעלאט 
אז  און  געאורטיילט  שנעל  צו  האט  זי  אז  זאגנדיג 

מ'דארף איבערמאכן דעם קעיס.
קרית יואל ווילידזש, וואס זוכט אינגאנצן נישט 
צו פארברענגען איר צייט און געלט מיט אומזיסטע 
קעיסעס,  געריכט  קאסטבארע  און  פארצויגענע 
די  בעטן  צו  מאושען  א  אריינגעגעבן  ווידער  האט 
וועמענ'ס  קעיס,  די  ארויסווארפן  זאל  זי  ריכטערין 
און  רשעות  בלויזער  איז  ציל  עכטער  איינציגער 
גייט  עס  וויבאלד  אז  טענה  די  מיט  פייניגונג, 
יעצט אן אן אנדערע קעיס צו אנעקסירן די גאנצע 
שפעטער(  )זעט  מאנרא,  אוו  טאון  צום  פראפערטי 
ווייל  יעצטיגע קעיס,  די גאנצע  איז במילא איבריג 

בכלל  וואודבארי  האט  מאנרא  צו  ס'געהער  אויב 
נישט וואס אריינצורעדן אין די פראפערטי.

אז  געאורטיילט  האט  ריכטערין  די  אבער 
באפוילן  איר  האט  געריכט  אפעלאט  דער  וויבאלד 
ווייטער  גיין  יעצט  זי  מוז  קעיס  מיט'ן  אנצוגיין 

דערמיט, אפגעזען פון די אנעקסעישאן קלאגע.
פרישע  איר  אפעלירט  יואל  קרית  האט  יעצט 
אז  מ'האפט  און  געריכט,  אפעלאט  צום  אורטייל 
איינשטימען  געריכט  אפעלאט  דער  וועט  דאסמאל 
מיט קרית יואל אז דער איצטיגער קעיס איז איבריג 
גאנצע  די  אנעקסירן  פון  במילא  מ'רעדט  וויבאלד 

פראפערטי.
מיט  מען  פארדינט  פאל  וועלכן  סיי  אויף  און 
דעם יעצטיגן אפעלאט אסאך קריטישע צייט, וואס 
קעיס  אנעקסעישאן  די  אינצווישן  ערלויבן  וועט 
איינמאל  האפנטליך  און  אנטוויקלען  צו  מער  זיך 
מיט  פראבלעם  גאנצן  דעם  לעזן  אלעמאל  פאר 
אויך  אזוי  טאנקען,  וואסער  די  וועגן  וואודבארי 
וועט דאס אויסמיידן א היציגן געריכטליכן געפעכט 
פייפליין  וואסער  דעם  בויען  פונעם  ברען  אינמיטן 

]זעט באזונדערע נייעס אין היינטיגן "הקריה"[.

כל כלי יוצר עליך לא יצלח - ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי:

אפדעיט פון מערערע 
געריכטליכע קלאגעס

- ניסן תשע"ג -

גוי'אישע שכנים פרובירן אלערליי שטרויכלונגען קעגן וואוקס פון קרית יואל היל"ת;
הנהלת הקריה פארטיידיגט אויף אלע פראנטן די רעכטן פאר הרחבת גבולי הקדושה 

אין די פארגאנגענע הקריה'ס האבן מיר שוין מערערע מאל געשריבן וועגן די לאנג-פארצויגענע און פארוויקלטע געריכט פראצעדורן 
אין וואס דער קרית יואל ווילידזש איז אריינגעצווינגען געווארן דורך די רשעות'דיגע שכנים וועלכע פרובירן יעדן מעגליכן מיטל 

אפצושטעלן ח"ו דעם בליה און וואוקס פון די הייליגע שטאט קרית יואל.

אין דעם קאלום וועלן מיר ברענגען אין קורצן די אפדעיטס איבער די פראצעדורן וואו זיי האלטן בשעת מיר גייען צום דרוק:

די  צו  ענדע  אן  ברענגען  צו  האפענונג  אין 
אוו  טאון  די  פון  שיקאנירונגען  אומאויפהערליכע 
א  מען  טאנקען, האט  וואסער  די  קעגן  וואודבארי 
יאר צוריק אריינגעגעבן אן אנעקסעישאן פארלאנג 
ווי אויך  וואודבארי און מאנרא,  צו די טאונס פון 
פראפערטי  די  אז  וואודבארי,  אוו  ווילידזש  די  צו 
וואודבארי  פון  אריבערגיין  זאל  טאנקען  די  פון 
האבן  עלעמענטן  העסליכע  די  וואו  מאנרא,  צו 
ב"ה נישט קיין שליטה און קענען נישט באדראען 
מיט  משפחות  הונדערטער  פילע  די  טעגליך  טאג 
קינדערלעך בליעה"ר וועלכע זענען אנגעוויזן אויף 

די לעבנסוויכטיגע וואסער סופליי.
וואודבארי  אוו  טאון  די  האט  למעשה 
אפגעווארפן דעם אנעקסעישאן פארלאנג, אבער די 
טאון אוו מאנרא האט עס יא אקצעפטירט. דאן האט 
צום  קלאגע  א  אריינגעגעבן  מאנרא  אוו  טאון  די 
אפעלאט געריכט )ביי לעגאלע קאנפליקטן צווישן 
ווענדעט  גרעניצן,  בנוגע  מוניציפאליטעטן  צוויי 
נישט  און  געריכט  אפעלאט  צום  באלד  זיך  מען 
קאורט(  סופרים  סטעיט  פון  שטאפל  ערשטן  צום 
די  צוריקווארפן  וואודבארי'ס  אז  אנווייזנדיג 
אנעקסעישאן אפליקאציע איז א דירעקטע תוצאה 

קעגן  געפילן  אנטיסעמיטישע  פיינטליכע  די  פון 
קרית יואל, ווי עס האט זיך קלאר ארויסגעשטעלט 
פון העצערישע קאמענטארן וועלכע זענען געזאגט 
דעם  איבער  הירינג  פאבליק  די  ביי  געווארן 

אנעקסעישאן פראצעדור.
אויך קרית יואל ווילידזש, האט אריינגעגעבן א 
פארלאנג זיך אנצושליסן אינעם געריכטליכן קאמף 
וואס דער  אלס באזונדערע 'ּפַארטיס' צו די קעיס, 
באשטעטיגט  צוריק  חודש  האט  געריכט  אפעלאט 
און ערלויבט זיך אנצושליסן אלס 'פארטיס' אין די 

קעיס.
פאריגן מאנטאג ויקרא, מערץ 12 למספרם, האט 
מאושען  א  אריינגעגעבן  וואודבארי  אוו  טאון  די 
די  ארויסווארפן  אינגאנצן  זאל  געריכט  דער  אז 
ווי אויך  די טאון אוו מאנרא  יעצט דארף  קלאגע. 
און  ווילידזש  יואל  קרית  'פארטיס',  פריוואטע  די 
דער אייגנטימער, אריינגעבן דעם ענטפער פארוואס 
מ'זאל נישט ארויסווארפן די קלאגע. און דערנאך 
קעיס  די  צי  אורטייל  אויפ'ן  ווארטן  מען  וועט 
זיך  וועט  דאן  ערשט  וואס  עקזיסטירן,  בכלל  קען 
אנהייבן די קעיס זעלבסט איבער דעם אנעקסעישאן 

פארלאנג.

 "אנולירן מכירה פון 
וואסער טענק פראפערטי"

"וואסער טענק 
אנעקסעישאן"

געריכטליכן  פארצויגענעם  לאנג  א  נאך 
פאר  פארפליכטעט  זיך  קאונטי  די  האט  קאמף, 
די  אז  צוריק  יאר  אנדערטהאלבן  מיט  יואל  קרית 
פון  באנוץ   85% א  צו  דערגרייכט  זי  וואס  מינוט 
אדער  פארברייטערן  זי  וועט  פלענטס  סוער  אירע 
צובויען א נייעם סוער פלענט, אבער די טאון אוו 
הַאס  ירבה"  "פן  לאנגיאריגן  איר  מיט  וואודבארי 
האט אריינגעגעבן א קלאגע אינעם געריכט אז די 
קאונטי האט זיך עס נישט געטארט פארפליכטן ָאן 
איבער  שטודיע  דורכדרינגליכע  א  אונטערנעמען 
די ענווייראמענטאלע אויסווירקונג אויף די גאנצע 

געגנט פון צובויען מער סוער סלאטס.
פאריאר אין מאנאט מאי למספרם האט סטעיט 
אז  געאורטיילט,  ניקאליי  ריכטער  קאורט  סופרים 
גרונטליכע  די  דורכפירן  טאקע  דארף  קאונטי  די 
שטודיעס בעפאר זי קען צובויען מער סוער. קרית 
פאפירן  אריינגעגעבן  מאנאט  פאריגן  האט  יואל 
פונעם  פארלאנגענדיג  אורטייל  דעם  אפעלירן  צו 
סוער,  צוצובויען  קאונטי  די  ערלויבן  צו  געריכט 

א  פאר  עווענטועל  טרעפן  נישט  זיך  מ'זאל  כדי 
געליטן  שוין  מ'האט  אזויווי  מאנגל,  סוער  פרישן 
געווען  איז  יואל  קרית  ווען   – צוריק  יאר   20
פלענט  סוער  אייגענעם  איר  בויען  צו  געצווינגען 
קעגן  קאונטי מאראטאריום  די  אראפצונעמען  כדי 

בויען פרישע דירות.
נאך אויף אן ענטפער  ווארט מען  מאמענטאל 
דאס  וועט  דאן  און  וואודבארי,  אוו  טאון  פונעם 

געריכט אורטיילן.
מיט  אננעמען  געריכט  דאס  וועט  האפנטליך 
פארשטענדעניש דעם מצב און ערלויבן די קאונטי 
אז  איז  ווייל דער מציאות  סוער,  בויען פרישע  צו 
מ'האלט שוין גאר נאנט צו דערגרייכן די קריטישע 
85% ליניע פון די קאונטי'ס סוער מעגליכקייטן, און 
אויב וועט די קאונטי נישט קענען בויען קיין סוער 
וועט דאס ווידער פאלן צו לאסט אויף תושבי קרית 
וואס  יואל צו בויען אליין א פרישן סוער פלענט, 
גענוג  צוצושטעלן  פליכט  קאונטי'ס  די  איז באמת 

סוער לויט'ן געברויך פון אירע איינוואוינער.

יואל  קרית  וואס  קעיס,  דאזיגע  די  אויך 
אריינגעגעבן  האבן  אייגנטימער  פריוואטע  מיט 
זייערע  פאר  וואודבארי  אוו  ווילידזש  די  קעגן 
עקסטרעמע זאונינג געזעצן וועלכע זענען דירעקט 
קעגן  דיסקרימינירן  צו  געווארן  אויסגעשטעלט 
ערליכע אידן, ווארט אצינד אויף אן אורטייל פונעם 

סטעיט סופרים קאורט, וואס קען אנקומען א ליאדע 
מינוט, און בע"ה האפט מען אז דער געריכט וועט 
אפשטעלן די אומווירדיגע דיסקרימינאציע פונעם 

ווילידזש אוו וואודבארי.
ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי.

"קאונטי'ס פארפליכטונג צו 
פארברייטערן סוער"

ווילידזש אוו וואודבארי 
זאונינג דיסקרימינאציע
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שרייבנדיג די שורות אין די יעצטיגע 
ערב פסח טעג, איז טאקע דער זמן ווען 
דער  געמאכט  יערליך  יאר  ווערט  עס 
שטאט  גאנצע  די  פאר  חצרות  עירובי 
קרית יואל אז מען זאל מעגן טראגן אום 

שב"ק.
עירוב  דער  ווערט  אלעמאל  ווי 
וואס  מצה  גרויסן  א  מיט  געמאכט 
וואס  שיעור  גרויסן  דעם  פארמאגט 
עירובי  אזא  פאר  אויס  זיך  פעלט  עס 
ספעציעל  ווערט  מצה  דער  חצירות, 
אפגעבאקן פארן געברויך פונעם עירוב 
אין דעם מהודר'דיגן קרית יואל'ער מצה 

בעקעריי. 
ביי דעם געלעגנהייט האט דער ועד 
וועלכע  הקרי'  הנהלת  שע"י  העירוב 
גרויסן  דעם  אויף  אחריות  דעם  טראגט 
עירוב וואס וואס נעמט ארום גאנץ קרית 
מען  אז  געווען  מעורר  נאכאמאל  יואל, 
דארף נעמען צו קענטעניס, אז דער ועד 
אויף  אחריות  קיין  נישט  נעמט  העירוב 
עירובין  פריוואטע  די  פון  כשרות  די 
דעם  ארום  ערטער  פארשידענע  אויף 
צום  באהאפטן  ווערן  וואס  שטעטל 

גרויסן עירוב.
קרית  פארמאגט  באקאנט  ווי 
די  ארום  עירוב  מהודר'דיגן  א  יואל 
אויך  זענען  עס  אבער  שטאט.  גאנצע 
פון  עירובין  פריוואטע  צאל  א  פאראן 
וואס  יואל  קרית  אויסער  איינוואוינער 
און  עירוב,  גרויסן  צום  מחובר  זענען 
עס איז דא אידן וואס טראגן אויף דעם 
חשבון, מען דארף אבער זייער נזהר זיין 
עירוב  פריוואטן  פונעם  כשרות  די  אז 
ווערט כסדר איבערגעקוקט און עס איז 

אויף איינעמס אחריות.
אין  פאסירט  שוין  האט  בעבר 
ווינטער  אום  צב"ש  פעלער  געוויסע 
זומער  אדער  וועטער,  שווערן  א  ביי 
ארבעט  בוי  אנגעגאנגען  איז  עס  ווען 
און  געווארן,  פסול  איז  עירוב  דער  און 
שווער  געווען  איז  אייגענטומער  פאר'ן 
צו פאררעכטן זיין פריוואטן עירוב און 
פון  צוריקגעהאלטן  זיך טאקע  ער האט 
אנדערע  די  אבער  שבת,  אום  טראגן 
חשבון  זיין  אויף  טראגן  וואס  מענטשן 
)עס  דערפון.  געוואוסט  נישט  האבן 
קען זיך אויך מאכען אויב יענער פארט 
אוועק אויף שבת און קוקט נישט איבער 

זיין עירוב(.
פובליצירט  האט  העירוב  ועד  דער 
א ליסטע פון די עירוב גרעניצן וואו עס 
עירוב,  יואל'ער  קרית  דער  זיך  ענדיגט 

ביי די פאלגענדע פלעצער:
אן  זיך  הייבט  עירוב  דער   •
אויף  יואל  קרית  צו  אריינגאנג  ביים 
בעיקערטאון ראוד פון לייפניק וועי און 
און  פארק  פונעם  שטח  )דער  ווייטער 

רייד איז נישט אין דעם עירוב(.
אויף  זיך  ציעט  עירוב  דער   •
פון  בנין  דעם  נאך  ביז  בעיקערטאון 
וואס  טרעפ  די  נאך  און  חמלה  שערי 

פירט אראפ פון שכונת ברך משה.
הייבט  ראוד  עיקערס  אויף   •
המספיק  די  ביי  אן  עירוב  דער  זיך 

ברודערהיים אויף 121 עיקערס.
גייט  ראוד  פארעסט  אויף   •
דער עירוב פון איין זייט ביז נאך קאריץ 
ביז  זייט  צווייטע  די  אויף  און  דרייוו, 

נאך ד.א. ווידער בלוד.
ביי שכונת עצי תמרים ענדיגט   •
ביים  ראוד,  רוזין  אויף  עירוב  דער  זיך 

וועג ארויס צו מאונטענוויו דרייוו.
אויף סקאנעמאנק ראוד ציעט   •

זיך דער עירוב ביז נאך קאזניץ דרייוו.
דער ועד העירוב טוט אויך דערמאנען 
ארבייט  קאנסטראקשאן  וועלכע  סיי  אז 
בשכינות  אונטערצונעמען  פלאנט  מען 
ומיד  תיכף  מען  זאל  צוים  עירוב  פונם 

זאל  מען  העירוב,  ועד  פאר'ן  איינמעלדן 
שוין  ווערט  צוים  דער  ביז  ווארטן  נישט 
דורכגעבראכן, נאר מען זאל שוין מעלדן 
בשעת מען מאכט די בוי פלענער, אזוי אויך 
איז וויכטיג אז ווען דער עירוב צוים ווערט 

איבערגעבראכן זאל מען נישט ווארטן ביז 
סוף וואך איינצומעלדן דערוועגן נאר מען 
זאל גלייך רופן כדי מען זאל עס נאך קענען 

פאררעכטן אויף שבת.
כל השומר שבת כהלכתו.

ועד העירוב שע"י הנהלת הקרי' מאכט 
אויפמערקזאם איבער אחריות פון 
פריוואטע עירובין אויסער די שטאט

יערליכער עירובי חצירות פאר עיר קרית יואל געמאכט געווארן אין די יעצטיגע ערב פסח טעג - דעטאלירטע ליסטע פון עירוב גרעניצן פובליצירט פאר'ן ציבור

 

  ועד העירוב
 קרית יואל יצ"ו -שע"י הנהלת הקריה 

  בפיקוח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והגאון הדומ"ץ שליט"א

 
 

 ת הציבורתועלל
 זענען מיר מפרסם א דעטאלירטע ליסטע פון די עירוב גרעניצן ארום די שטאט

וואס אלע גאסן וואס געפונען זיך אינעווייניג פון די גרעניצן זענען אונטערן 
 פונעם ועד העירוב בפיקוח הגאון הדומ"ץ שליט"א אויפזיכטשטענדיגן 

 

  דער עירוב הייבט זיך אן ביים אריינגאנג צו קרית
ראוד פון לייפניק וועי  יואל אויף בעיקערטאון

און ווייטער (דער שטח פונעם פארק און רייד 
 איז נישט אין דעם עירוב).

  דער עירוב ביז אויף בעיקערטאון ראוד ציעט זיך
נאך דעם בנין פון שערי חמלה און נאך די טרעפ 

 וואס פירט אראפ פון שכונת ברך משה.

  אויף עיקערס ראוד הייבט זיך דער עירוב אן ביי
 עיקערס. 121המספיק ברודערהיים אויף  די

  אויף פארעסט ראוד גייט דער עירוב פון איין
זייט ביז נאך קאריץ דרייוו, און אויף די צווייטע 

 זייט ביז נאך ד.א. ווידער בלוד.

  ביי שכונת עצי תמרים ענדיגט זיך דער עירוב
אויף רוזין ראוד, נאך מצילי אש בילדינג, און 

 ביים וועג ארויס צו מאונטענוויו דרייוו.

 סקאנעמאנק ראוד ציעט זיך דער עירוב ביז  אויף
 נאך קאזניץ דרייוו.

 

 נעמט אין אכט!
טראגט דעם אחריות נאר אויף קוקט איבער יעדן ערב שב"ק און דער ועד העירוב 

דעם גרויסן עירוב וואס ווערט צוגעשטעלט דורך די הנהלת הקריה וואס נעמט ארום 
קרית יואל, מיר נעמען נישט קיין אחריות אויף די כשרות פון די פריוואטע עירובין גאנץ 

 אויף פארשידענע ערטער ארום דעם שטעטל וואס ווערן באהאפטן צום גרויסן עירוב.

פריוואטע עירובין  טראגן ביי די שטחים וואו עס זענען פאראן ווילן די אלע וואס
זייער נזהר זיין אז די כשרות פונעם  פןוואס זענען מחובר צום גרויסן ערוב, דאר

 .פריוואטן עירוב ווערט כסדר איבערגעקוקט און עס איז אויף איינעמס אחריות
 

 

 ויה"ר אז בזכות שמירת שבת כהלכתו וועלן מיר זוכה זיין צו די גאולה שלימה בקרוב בב"א

 מיט שעצונג

 ועד העירוב
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מצילי אש 
אפטיילונג

ווָאך  פַארגַאנגענע  איז  אש  מצילי 
דערנעבנדיגע  די  הילף  צו  געקומען 
אין  דעּפַארטמענט  פייערלעשער 
זיי  ווָאס  נָאכדעם  גרָאוו,  בלומינג 
העלפן  צו  געווָארן  ַארויסגערופן  זענען 
פונעם  רַאם  אינעם  שריפה  הויז  ַא  ביי 

מיוטשעל-עיד ָאּפמַאך.
יואל  קרית  איז  בַאקַאנט  ווי 
דערנעבנדיגע  ַאנדערע  מיט  אנגעבונדן 
פון  רַאם  אינעם  פייער דעּפַארטמענטס, 
"מיוטשעל-עיד", און זיי קומען צוהילף 
קרית יואל ווען עס פעלט אויס און דָאס 
זיך  מַאכט  עס  פַארקערט.  איז  זעלבע 
געציילטע פעלער ַא יָאר ווָאס די מצילי 
ביי  העלפן  צו  ַארויסגערופן  ווערט  אש 

פרעמדע פייערן.
פַאר  ּפַאסירט  טַאקע  הָאט  דָאס 
הָאט  פייער  ַא  ווען  צוריק,  ווָאכן  צוויי 
אויסגעברָאכן אין ַא הויז אין בלומינג גרָאוו. 
ַאריינגערופן  גלייך  הָאבן  בַאַאמטע  די 
אש  מצילי  די  צו  רוף  מיוטשעל-עיד  ַא 
צוויי  נָאך  צו  און  דעּפַארטמענט  פייער 

דערנעבנדיגע פייער דעּפַארטמענטס. 
זענען  ווָאלונטירן  אש  מצילי  די 
ַארָאּפגעפָארן צום מצילי אש גאראדזש 
און הָאבן זיך ַאריינגעזעצט אינעם פייער 
סצענע.  די  צו  ָאּפגעפָארן  און  טרָאק 
רוף  מיוטשעל-עיד  ַא  קומט  עס  )ווען 
קומט דָאס מיט ַא סּפעציפישן פַארלַאנג 
פַאר  דַארף  מען  טרָאק  סָארט  ווָאסערן 
ַא  טרָאק,  ּפָאמּפער  ַא  צב"ש  הילף, 

לייטער טרָאק וכדומה(. 
זיך  הָאט  ַאהין  ָאנקומענדיג 
שריפה  הויז  די  ַאז  ַארויסגעשטעלט 
די  און  געווָארן,  פַארלָאשן  שוין  איז 
ַארבעט פון די קרית יואל פייערלעשער 
דער  נויטיג.  געווען  נישט  שוין  איז 
זיך  הָאט  שעף  פייער  גרָאוו  בלומינג 
ווָאס  דָאס  ַאז  אויסגעדרוקט  ָאבער 
דעם  אויסצולעשן  בַאוויזן  הָאט  מען 
די  און ָאּפרַאטעווען  פייער בַאצייטענס 
געטָאן  דָאס  הָאבן  מיר  ווייל  "איז  הויז 
 אויפ'ן וועג ווָאס קרית יואל טוט דָאס". 

.)!!!We did it the KJ way(

זיך ַארויס ַאז מען קען  עס שטעלט 
די  וויַאזוי  לויט  פייערן  צו  ריסּפַאנדן 
ָאפיציעלע ּפרָאטָאקָאלן לויטן, און מען 
קרית  פון  נוסח  אויפן  לעשן  אויך  קען 

יואל.
שעף  פייער  גרָאוו  בלומינג  דער 
ער הָאט  ַאז  רייד.  זיינע  ערקלערט  הָאט 
ַאז  יואל,  קרית  ווי  ּפונקט  איינגעפירט, 
ַאנשטָאט דעם ווָאס די ווָאלונטירן זָאלן 
זיך  טרָאק  פייער  צום  צופָארן  קודם 
ַאריינזעצן דערינען און דערמיט צופָארן 
נעמט  ווָאס  ַאזַאך  סצענע,  פייער  צום 
מען  טוט  צייט.  טייערע  ַאסַאך  אויף 
ווָאלונטירן  ַאז  יואל,  קרית  אין  ווי  ַאזוי 

לויפן  און  פייער,  צום  צו  גלייך  פָארן 
זייערע  ַאריין און לעשן דָאס אויס מיט 
איז  פייער  ווילַאנג דער  ווַאסער קַאנעס 

נָאך קליין.
ביי  ווי  ַאנדערש  פיל  איז  דָאס 
פירקַאנטיג  פָאלגט  מען  וואו  ַאנדערע, 
ווָאס  ּפרָאטָאקָאלן  ָאפיציעלע  די  נָאך 
שלָאגן פָאר ַאז פייערלעשער זָאלן נישט 
פָארן מיט זייערע אייגענע אויטָאס צום 
פייער  צום  צופָארן  זָאלן  נָאר  פייער, 
סטַאנציע, און זיך דָארטן ַאריינזעצן אין 
פייער.  צום  ַארָאּפפָארן  ַאזוי  און  טרָאק 
מיט  געווַאלד  ַא  פַארשווענדעט  דָאס 
הָאט  מען  ווילַאנג  ַאז  סּפעציעל  צייט. 

נישט גענוג ווָאלונטירן ּפער טרָאק ווי די 
ּפרָאטָאקָאלן לויטן קען מען דָאך נישט 

ַאוועקפָארן פונעם סטַאנציע.
רעדנדיג מיט מצילי אש ווָאלונטירן 
פייערן  לעשן  ַאז  ַארויסגעקומען  איז 
נוסח קרית יואל נעמט ַאריין פַארשידענע 
ַאנדערע זַאכן, ווָאס דָאס הָאט געברענגט 
דעּפַארטמענט  פייער  אש  מצילי  די  ַאז 
די  ביי  רעסּפעקט  שטַארקן  ַא  ציהט 
זיי  ווען  און  ַאגענטורן,  פייער  גויאישע 
הערן ַאז מצילי אש קומט ָאן צו ַא פייער 

סצענע זענען זיי רואיגער.

 "מצילי אש" קומט צוהילף ביי 
פייער-רוף אין בלומינג גרָאוו

"מצילי אש" גרייט זיך דורכצופירן 
פַאר  טרענירונגען  פון  סעריע  נייע  ַא 
ָאּפ-טו-דעיט  זיין  צו  ווָאלונטירן,  אירע 
אין  אינפָארמַאציע  וויכטיגע  ַאלע  מיט 
פַארבינדונג מיט'ן לעשן פייערן, פייער 
און  נפשות  ָאּפרַאטעווען  און  סעיפטי 

פַארמעגנס.
מצילי  די  גייען  בַאקַאנט  ווי 
כסדר'דיגע  דורך  ווָאלונטירן  אש 
פון  געביטן  ַאלע  אויף  טרענירונגען 
פייערלעשעריי און רעטונג. דָאס נעמט 
ַאריין ריסּפַאנדן צו הויז פייערן, ווַאלד-
פייערן, רעטונג ביי עקסידענטן, רעטונג 

ביי ווַאסער עמוירדזשענסי א.א.וו.
ַארויסצוהייבן  וויכטיג  איז  עס 
אש  מצילי  די  פון  געטריישַאפט  דעם 
ַאוועק  זיך  גיבן  וועלכע  ווָאלונטירן, 
ַאנטיילצונעמען  צייט  טייערע  די 
און  קורסן  אויסמַאטערנדע  די  אין 
טרענירונגען קלַאסן. לויט'ן חשבון גיט 

ַא דורכשניטליכער מצילי אש ווָאלונטיר 
ַאוועק 50 שעה יערליך פַאר ָאנגייענדיגע 
טרענירונגען. דָאס איז אויסער די שעות 
צו  ַאוועק  זיך  גיבן  זיי  ווָאס  ארוכות 
די איבער  אויף  ריסּפַאנדן טָאג טעגליך 
ַאריין  קומען  ווָאס  קָאלס  פייער   1,100

יערליך.
לעצטערע  די  אין  הָאט  סטעיט  די 
קרַאפט  אין  ַאריינגעשטעלט  ווָאכן 
לעשן  בנוגע  ּפונקטן  נייע  פַארשידענע 
פייערן און רעסקיו, און דערפַאר דַארפן 
ַא  דורכגיין  ווָאלונטירן  אש  מצילי  די 

פרישע סעריע פון טרענירונגען.
מצילי אש גייט דורך די ַאלע דעטַאלן, 
און הָאפט אויף נָאך ּפסח ָאנצוהייבן מיט די 
די מצילי  וויכטיגע טרענירונג קלַאסן, כדי 
פולשטענדיג  זיין  זָאלן  ווָאלונטירן  אש 
וויכטיגסטע  די  מיט  ָאּפדעיטעד 
אינפָארמַאציע צו קענען רַאטעווען אידישע 

פַארמעגנס מיט ַא פלינקקייט.

נייע סעריע טרענירונגען 
פַאר "מצילי אש" 

ווָאלונטירן נָאך יו"ט ּפסח

ווָאכן  עטליכע  געמָאלדן  שוין  ווי 
פונעם הקריה,  די שּפַאלטנס  אין  צוריק 
זיך "מצילי אש" איינגעהַאנדעלט  הָאט 
ַא שּפָאגל-נייעם לייטער טרָאק, נָאכדעם 
ווָאס דער ביז-איצטיגער לייטער טרָאק 

איז קַאליע געגַאנגען.
אין לויף פון די לעצטע זעקס ווָאכן 
פלייסיג  פירער  אש  מצילי  די  הָאבן 
נייעם  דעם  ַאריינצוברענגען  געַארבעט 
הָאט  ווָאס  דינסט,  אין  טרָאק  לייטער 
פַארשידענע  דורכצופירן  ַאריינגענומען 

מעכַאנישע צוּפַאסונגען צום טרָאק.
געווען  איז  טייל  וויכטיגסטע  דָאס 
דָאס ַארָאּפברענגען יעדן איינציגן מצילי 
דעּפַארטמענט  צום  ווָאלונטיר  אש 
זיי  פון  יעדער  און  הויּפטקווַארטיר, 
הָאט בַאקומען ַא ּפערזענליכן קורס פון 
דעם  ַאּפערירן  צו  וויַאזוי  טרענירונגען 

טרָאק און איר לייטער.
ַא  איז  לייטער-טרָאק  נייער  דער 
שטַארקע פַארבעסערונג קעגן דעם ביז-

לייטער  איר  טרָאק.  לייטער  איצטיגן 
דערפַאר  און  געבוי,  אין  ַאנדערש  איז 
טרענירונגען  לענגערע  זיך  פַארלַאנגט 
זיך  וויַאזוי  ווָאלונטירן  די  מושטירן  צו 

אומצוגיין דערמיט.
דער נייער לייטער-טרָאק פַארמָאגט 

די פָאלגענדע מעלות:
פיל  אויס  זיך  ציט  לייטער  דער   )1
העכער. עס איז 135 פוס קעגן 102 פוס 
יואל  קרית  טרָאק.  לייטער  ַאלטן  ביים 

ווָאלקנקרַאצער  קיין  נישט  טַאקע  הָאט 
שטָאקיגע   40 ָאדער  געביידעס 
ּפרַאדזשעקט געביידעס מען זָאל דַארפן 
ווי  ָאבער  לייטערס,  הויכע  ַאזעלכע 
העכער ַא לייטער איז ַאלס בעסער קען 
שנעל  עס  און  פייער  ַא  ַאטַאקירן  מען 

פַארלעשן.
ַא  פָאלגענד,  ווי  איז  אורזַאך  דער 
135 פוס הויכער לייטער מיינט נישט ַאז 
מען קען זיך שטעלן 135 פוס העכער'ן 
און  הויז  ברענענדיגע  ַא  פון  דַאך 
ַארָאּפשּפריצן. מען פַארלירט ַא געווַאלד 

צוליב דעם שיפקייט.
לייטער  דער  דָאך  איז  ערשט,  צום 
דער  אויך,  גרָאד.  נישט  און  שיף 
נישט  זיך  קען  טרָאק  פייערלעשער 
ברענענדיגע  די  נעבן  ממש  שטעלן 
דירה, דָאס איז דָאך געפַארפול, און מען 
דרויסנדיגע  די  ַאז  רעכענען  ַאלץ  דַארף 
סטרוקטור  ברענענדיגע  ַא  פון  ווענט 
מען  דַארף  אויך  איינפַאלן.  קענען 
"ַאוט- די  פַאר  ּפלַאץ  איבערלָאזן  דָאך 
ווָאס  פיסלעך  צוויי  די  ד.מ.  טריגערס", 
מען שטעקט ַארויס פונעם טרָאק עס צו 
ּפלַאץ  הָאבן  זָאלן  זיי  ַאז  סטַאביליזירן 

זיך אויסצושּפרייטן.
דריטל  ַא  ַאז  מיינט  ַאלעס  דָאס   )2
ווערט  לייטער  ַא  פון  הויכקייט  די  פון 
ווידעראום  זַאכן.  ַאלע  די  צו  פַארלוירן 
מען  הָאט  לייטער  נייעם  מיט'ן 
צובַאקומען פיל מער "דערגרייכונג" ווי 

מען רופט דָאס, מען קען זיך פיל נענטער 
שטעלן צום פייער און עס ַאטַאקירן מער 

פון דער נָאנט.
3( ווי ווייטער מען איז פונעם פייער 
ַאלס מער רעדוצירט איז די מעגליכקייט 
ווָאס מען הָאט עס צו ַאטַאקירן, ווָארום 
מען קען נישט דערגרייכן צו די ַאנדערע 
טיילן פונעם סטרוקטור וועלכע ברענען 
ַא  אין  ָאנכַאּפן  זיך  קענען  ָאדער  שוין 

ליַאדע מינוט.
ווַאסער  דָאס  ווערט  אויך   )4
ַא  פון  פָארמַאט  אין  געשּפריצט 
שיסן  ַאנשטָאט  ַאז  ד.מ.  רעגנבויגן, 
ַא  מיט  ווי  פייער  אינעם  ַאריין  ווַאסער 
ַא  פון  פָארעם  אין  מען  שּפריצט  ביקס, 
רעגנבויגן, ד.מ. ַאז די ווַאסער פַארלירט 
עטווָאס איר צושטערערישע קרַאפט צו 

לעשן דעם פייער.
5( מיט ַא גרעסערן לייטער קען מען 
דערגרייכן  גרינגער  און  שנעלער  פיל 
סטרוקטור  פונעם  ָארט  עיקר  דעם 
שריפה און עס פַארלעשן ווי שנעלער צו 
מינימיזירן די שָאדנס און פַארמיידן ַאז 
זָאלן  סטרוקטור  פונעם  טיילן  ַאנדערע 

זיך נישט ָאנכַאּפן.
דער  ווָאס  מעלה  גרויסע  ַא  נָאך   )6
טרָאק  לייטער  פייערלעשער  נייער 
איז  לייטער  דער  ַאז  איז  פַארמָאגט, 
הָאט  עס  טיילן.  צוויי  אין  געמַאכט 
גייט  ווָאס  טייל  שיפן  ערשטן  דעם 

נייער "מצילי אש" לייטער-טרָאק אין 
לעצטע פַאזעס ַאריינצוגיין אין דינסט

)פארזעצונג אויף זייט 45(

)פארזעצונג אויף זייט 45(
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  ערב פסח תשע"ג
 

 וויכטיגע אנווייזונגען
 חול המועד און די צווייטע טעג יו"טאויף 

 

 זאם מאכן עטליכע וויכטיגע פונקטןקדערמיט ווילן מיר אויפמער
 טעג יעצטיגעוואס איז וויכטיג צו געדענקען אין די 

 

 

במשך די טעג פון חוה"מ ווען מען גייט ארויס  )1
נישט איבערלאזן קיין  פון שטוב, זאל מען ח"ו

טעפ אויף אן אנגעצינדענעם גאז רענטש אן 
אויפזיכט, אפי' אויף א קורצע וויילע, ווייל עס 

 איז א גרויסע סכנה.

מען זאל אכטונג געבן נישט אריינצולייגן קיין  )2
הייסע טעפ אויף די פסח'דיגע פלעסטיק סינקס 
אדער פלעסטיק קאונטער טאפס, ווי אויך זאל 

לייגן קיין ליכט אויף די פלעסטיק מען נישט 
קאונטער טאפס, ווייל דאס האט שוין 
פארשאפט גרויס עגמת נפש אין די 

 פארגאנגענהייט.

יו"ט ווען מ'קאכט און מ'באקט  משך דעםב )3
מער ווי געווענליך, זאל מען שטענדיג אפן 
לאזן א פענסטער בשעת'ן קאכן, כדי ס'זאל 

באן נישט געשאפן ווערן די שעדליכע קאר
 מאנאקסייד.

נאך יו"ט, ווען מ'פארמאכט די פסח'דיגע קאך,  )4
זאל מען נישט פארגעסן צוצומאכן די געז 

 וועלוו און די וואסער.

ווען מ'טוישט די געז רענטש נאך פסח, איז  )5
ראטזאם צו נוצן בלויז אן עקספיריענסד 
פלאמבער, און דאס נישט טאן אליין, כדי צו 

 פארמיידן געז ליעקס.
 

 ווי אויך איבער'ן יאר זאל מען זיך האלטן צו די פאלגענדע באווארענונגען:
 

״ אין יעדע איינציגע צימער. ווי אויך, סמאוק אלארם) עס איז קריטיש וויכטיג צו האבן א פונקציאנירנדער ״1
 ווען מ׳בויעט איבער א דירה, זאל מען נישט בלאקן דעם אלארם.

ן יאר צו פארזיכערן אז די ״סמאוק אלארם״ האט א גוטע באטעריע און אז דער ) יעצט איז די ריכטיגע צייט פו2
(ס׳קאסט בלויז עטליכע דאלאר, און  Carbon Monoxide Detectorמאשין ארבייט. אויך איז וויכטיג צו האבן א 

 ס׳קען ראטעווען לעבנס).

אז ביי די צוויי זייטן איז אפן און ס׳קען ) ווען מ׳לייגט ארויף א בלעך אויפ׳ן געז רענטש, זאל מען מאכן זיכער 3
 אריינקומען לופט, ווייל אז נישט קען עס ברענגען קארבאן מאנאקסייד.

) מ׳זאל שטענדיג אכטונג געבן אז די קינדער זאלן זיך נישט שפילן מיט די שוועבעלעך. מ׳זאל דאס אוועקלייגן 4
 מען דערצו.אויף א הויכן פלאץ אז די קינדער זאלן נישט קענען צוקו

 
 

 

 מיט דאנק פאראויס, 

 חברה מצילי אש
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מצילי אש אפטיילונג

דער שרייבער פון די שורות הָאט זיך 
יושע  ר'  צו  געמָאלדן  צו  ּפרשת  זונטָאג 
צו  אודיענץ  ַאן  בעטנדיג  בלומענטאל 
מצילי  איבער  ּפונקטן  פַארשידענע  הערן 
אויסגַאבע,  הקריה  קומענדיגן  פַאר'ן  אש 
נישט,  קען  איך  ָאּפגעזָאגט,  הָאט  יושע  ר' 
איך בין פַארנומען מיט צוגרייטן די פייער 

טרָאקס פַאר ּפסח.
איך  געפוילט,  נישט  זיך  הָאב  איך 
פייער  אינעם  ַאריבער  ּפערזענליך  בין 
דעּפַארטמענט ווילנדיג זען ווָאסערע חמץ 
ר' יושע טרעפט שוין אין די פייער טרָאקס, 
פייער קָאל  ַא  צו  לויפן  ביים  ַאז  זיך  דוכט 
אש  מצילי  די  הָאבן  טרָאק  פייער  מיט'ן 
ווָאלונטירן נישט קיין צייט צו בייסן אויף 

ַא זעמל.
זע  גַארַאדזש,  אינעם  ַאריינקומענדיג 
פַארשוויצט  און  פַארּפָארעט  יושע  ר'  איך 
מיט זיינע דזשוניָאר געהילפן, כ'פרעג אים: 
שווער",  ַאזוי  ארבעטסטו  ווָאס  יושע  "ר' 
קַאמערן",  די  אין  ַאזויפיל  קרַאצטו  "ווָאס 

"איז דען דָא חמץ אין די פייער טרָאקס?".
ערקלערט  און  יושע,  ר'  זָאגט  "ניין" 
די  צוגרייטן  דַארף  מען  פָאלגענד:  ווי  מיך 

ּפסח.  ערב  ַארבעט  די  פַאר  טרָאקס  פייער 
דָאס מַאכט זיך נישט סתם ַאזוי, די מצילי 
אש איז שטַארק פַארנומען ערב יום טוב צו 
קָאנטרָאלירן און פַארלעשן די שריפת חמץ 
פייערן און מען דַארף צוגרייטן די טרָאקס 

דערצו.
די שריפות חמץ  ביים לעשן  נעמליך: 
ּפייּפס,  סָארט  קלענערע  מען  נוצט  פייערן 
ּפייּפס  די מַאכטפולע  נוצן  נישט  קען  מען 
פייערן,  היים  לעשן  ביים  נוצט  מען  ווָאס 
מען נוצט אויך קלענערע ּפָאמּפס, עס איז ַא 
גָאר ַאנדערע סָארט ַארבעט, און דָאס דַארף 
מען פון פרָאנאויס צוגרייטן די ּפָאמּפס און 
די ּפייּפס און די ַאלע צוגעהערן, מען קען 
זיך נישט דערמַאנען ערב ּפסח אינדערפרי, 

דַאן מוז דָאס שוין זיין גרייט.
ּפלַאנירונג,  פָארזיכטיגע  מיינט  דָאס 
דערפַאר  און  זיך,  צו  געטרַאכט  איך  הָאב 
ווערן די שורות געשריבן צו דערמַאנען דעם 
עולם ַאז מצילי אש איז כסדר פַארנומען מיט 
די צוגרייטונגען כדי גרייט צו זיין ווען מען 
דַארף זיין גרייט, ווייל דַאן איז שוין נישטָא 

קיין צייט פַאר צוגרייטונגען.

הָאט  ָארגַאניזַאציע  אש  מצילי  די 
שנעל  בַאוויזן  ּפורים  פון  ווָאך  די 
אויסצולעשן ַא שריפה און ָאּפרַאטעווען 
שרעקליכע  ַא  ּפַאסירן  נישט  זָאל  עס  ַאז 
קָאנסקווענצן  איר  ווָאס  אויפרייס,  גַאז 

וויל מען ַאפילו נישט טרַאכטן.
זיך  הָאט  געשיכטע  די  אין 
סייעתא  שטַארקע  ַא  ַארויסגעשטעלט 
הָאט  אש  מצילי  די  ווָאס  דָאס  דשמיא, 
פייער  ַאנדערע  ווָאס  עּפעס  געטָאן 
די  ַאז  נעמליך  נישט,  טוען  פירמעס 
קַאונטי  פונעם  ַאריין  קומען  ווָאס  קָאלס 
ַאלע  צו  געפיטערט  ווערט  סיסטעם   911
רַאדיָאס פון די מצילי אש און קומט ָאן 
צו יעדן ווָאלונטיר, ַאנדערש ווי ביי סתם 
קַאונטי  ָארַאנדזש  אין  פירמעס  פייער 
וואס די רופן פון 911 קומען ַאריין בלויז 
צו געציילטע רַאדיָאס צום לָאקַאלן פייער 

דעּפַארטמענט.
ווי  ּפַאסירט  הָאט  געשיכטע  די 
ַא שריפה  געהַאט  איד הָאט  ַא  פָאלגענד, 
זיך אין שטוב, עס הָאט שוין פעסט  ביי 
גרויס  פון  און  קיך,  אין  געפלַאקערט 
גערופן  איד  דער  הָאט  פארצווייפלניש 
911 ַאנשטָאט רופן די הצלה נומער -783

גלייך  קָאל  דער  קומט  ַאזוי  ווָאס   ,1212
ַאריין צו די מצילי אש ַאגענטור.

ַאמָאליגע צייטן פלעגט נָאר געציילטע 
מצילי אש ווָאלונטירן הָאבן די סּפעציעלע 

רַאדיָאס צובַאקומען דעם רוף דירעקט פון 
די קַאונטי 911 עמוירדזשענסי סיסטעם, 
ָאבער נישט לַאנג צוריק נָאך די תיקונים 
אויפ'ן  מען  הָאט  איירין  הָאריקעין  ביים 
בַארג  ביים  טַאנק  ווַאסער  פונעם  דַאך 
איינגעשטעלט  הקדושה  ישיבה  די  פון 
ַא סּפעציעלן מַאשין ווָאס פירט ַאריבער 
די 911 רופן דירעקט צו ַאלע רַאדיָאס פון 
מיינט  ווָאס  ווָאלונטירן,  אש  מצילי  די 
הערט  ווָאלונטיר  אש  מצילי  יעדער  ַאז 
עמוירדזשנסי  צענטער  קַאונטי 911  דעם 
קיין  ָאן  רעַאגירן  גלייך  קען  און  רוף 

פַארשּפעטיקונגען.
די  פון  ָארט  אויפ'ן  ָאנקומענדיג 
ַא  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאט  שריפה 
געווען  איז  קיך  אינעם  בילד,  שרעקליך 
קַאונטערטַאּפ  אינעם  ַאריינגעבויט 
מיט  מילכיגס,  ַא  רענטש,  מיני-גַאז  ַא 
הָאט  רענדזש  גַאז  די  ברענערס.  צוויי 
פַארבינדונג  עלעקטערישן  ַאן  געהַאט 
און  "איגנייטער",  עלעקטערישן  פַאר'ן 
נישט  זענען  ווייערס  עלעקטערישע  די 
געווָארן  צוזַאמגעשטעלט  געהעריג 
אינעם  טיף  בַאקס  עלעקטערישן  ביים 
קַאבינעט, און ַאדַאנק דעם אויס הָאבן זיך 
די קעגנערישע ווייערס צוגערירט און עס 
איז געווָארן ַא קורצשלוס און די ווייערס 

הָאבן זיך גענומען ברענען.
ווען די מצילי אש ווָאלונטירן זענען 

ָאנגעקומען הָאט מען שוין געזען ריזיגע 
פונעם  ַארויסקומען  פלַאמען  צונגען 
גַאנצן קַאונטער געבוי, עס הָאט קיין סַאך 
נישט געפעלט ַאז די גַאנצע קיך זָאל זיין 

ארומגעהילט מיט פלַאמען.
הָאבן  ווָאלונטירן  אש  מצילי  די 
פלַאמען,  די  פַארלָאשן  שנעל  פלינק 
ָאבער נָאך ַאלץ הָאט מען געשּפירט ַא גַאז 
גערוך און קוקנדיג הָאט מען בַאמערקט 
נישט  אויך  איז  פַארבונדונג  גַאז  די  ַאז 
געמַאכט געווָארן דורך ַא ּפרָאפעסיָאנַאלן 
געמַאכט  איז  נָאר  ּפלָאמבער,  לייסענסד 
געווָארן היימיש, און ַאלס רעזולטַאט איז 
געווען ַא גַאז ליעק ַארויפציהר אונטער'ן 
קַאבינעט, ווָאלטן די פלַאמען דערגרייכט 
ַאן  געווען  ווָאלט  גַאז  פון  קווַאל  דעם 
קָאנסקווענצן  די  ווָאס  רח"ל  אויפרייס 

וויל נישט טרַאכטן.
דער איד איז ברוך השם ָאּפגעקומען 
די  שָאדנס,  מילדע  און  שרעק  בלויז  מיט 
ָאבער  זענען  געשיכטע  די  פון  לעקציע 
גַאז  און  עלעקטערישע  יעדן,  פַאר  קלָאר 
פַאר  איבער  מען  לָאזט  פַארבינדונגען 
נישט  טָאר  מען  דָאס,  קענען  ווָאס  די 
ַאליינס מַאכן קיין גַאז און עלעקטערישע 
קָאנעקציעס, נָאר מען מוז דייקא ַארָאּפרופן 
ַא לייסענסד עלעקטערישן און ּפלָאמבער 
דָאס צוטָאן, ווייל ַאז נישט איז דָאס סכנת 

נפשות ממש במלוא מובן המלה.

ּפסח צוגרייטונגען אינעם 
מצילי אש פייער גַארַאדזש

מיר ּפסק'נען טַאקע "אין עושין מצות 
חבילות חבילות", ָאבער פָארט הָאט דָאס 
ּפַאסירט ַאז פַארגַאנגענעם ּפורים צונַאכטס 
קָאכן  טעּפ  איבערגעלָאזט  מענטשן  הָאבן 
זיין  צו  יוצא  כדי  אויפ'ן  פלַאם  אויפ'ן 
ּפורים  סעודת  און  המגילה  קריאת  מצות 

אויפאיינמָאל.
תמרים  עצי  אינעם  איינוואוינער  די 
פייער  אש  מצילי  פונעם  דערנעבן  געגענט 
סטַאנציע זענען דערציטערט געווָארן ּפורים 
המגילה  קריאת  נָאך  גלייך  אויפדערנַאכטס 
ווען די פייער ַאלַארמען הָאבן זיך צוקלונגען, 
אש  מצילי  עטליכע  געזען  הָאט  מען  און 
פייער טרָאקס זיך יָאגן אין שטָאט ַאריין מיט 
הָאבן  איינוואוינער  די  קולות,  יָאמערליכע 
דָאס צוגעקוקט מיט פַארצַאּפלטע הערצער, 
זיך  הָאט  עס  וויַאזוי  זָארג  מיט  קוקנדיג 
ַאריינטרעטן  ביים  טַאקע  שריפות  געמַאכט 

אין פרייליכן יום טוב ּפורים.
דָאס  איז  ַארויס  זיך  שטעלט  עס  ווי 
געווען פונעם קַאטעגָאריע פון פייער רופן 
די  פַאר  בַאקַאנט  גָאר  שוין  זענען  וועלכע 
מצילי אש בַאַאמטע, נעמליך מען לָאזט עסן 
אויפ'ן גַאז רעינדזש און מען גייט ַארויס פון 

שטוב.
מצילי  די  הָאט  אויפדערנַאכט  ּפורים 
מיט  געסּפרַאוועט  זיך  ַאגענטור  אש 
זענען  ווָאס  קָאלס  פייער  ערנסטע  צוויי 

ַאריינגעקומען תיכף נָאך קריאת המגילה.
מיט  געהַאנדעלט  זיך  הָאט  איינס 

ַאריינגעלייגט  הָאט  וועלכע  פַאמיליע  ַא 
זיי  אויוון  אינעם  חלות  ּפורים  די 
איבערצואווַארעמען פַאר די ּפורים סעודה, 
און מען איז אינצווישן געגַאנגען הערן די 
געשטַאנען  נישט  זענען  חלות  די  מגילה, 
געווָארן  זענען  זיי  ליידיג,  אויוון  אין 
געווען הבערה  איז  און עס  איבערגעהיצט 
ללהב יוצאת, און דער גַאנצער אויוון הָאט 
הָאט  מען  ַאז  ַאזש  פלַאקערן  גענומען  זיך 
געזען לעבעדיגע פלַאמען שּפרונגען אינעם 
קיין  געווען  נישט  בכלל  איז  עס  אויוון, 

ּפורים שּפיל.
ווָאלונטירן  די הערָאאישע מצילי אש 
און  ָארט  צום  ָאנגעקומען  שנעל  זענען 
קַאנעס  ווַאסער  זייערע  גענוצט  הָאבן 
אויסצולעשן די פלַאמען און ַאזוי הָאט מען 
שטוב  אידישע  גַאנצע  ַא  ָאּפגערַאטעוועט 
פון חרוב ווערן, ָאבער די עגמת נפש פון די 
רויך און גערוך און די פַארברענטע חלות 

הָאט מען שוין נישט געקענט ָאּפמעקן.
הָאט  אינצידענט  ענליכן  צווייטן  ַא 
אין  טַאקע  אויפדערנַאכט  ּפורים  ּפַאסירט 
הָאט  פַאמיליע  ַא  ווען  צייט,  זעלבע  די 
געפילטע  מיט  טָאּפ  ַא  ַארָאּפגעשטעלט 
אינצווישן  איז  מען  און  קָאכן,  זיך  קרויט 
געגַאנגען אויסגיסן דעם צָארן אויפ'ן המנ'ס 
דער  הָאט  אינצווישן  מגילה,  די  ביי  קָאּפ 
טָאּפ גענצליך ַארָאּפגעקָאכט און אינעם קיך 
איז געווָארן ַא שריפה ַאז נָאר, איר גלויבט 
ַאפילו נישט ווָאס ַא טָאּפ געפילטע קרויט 

מצילי  די  נָאר  פרעגט  ָאבער  ָאנמַאכן  קען 
אש ווָאלונטירן וועלכע הָאבן דָאס ַאליינס 

צוגעזען.
סַאך  קיין  הָאט  פַאל  דעם  ביי  אויך 
זָאל  קיך  גַאנצער  דער  ַאז  געפעלט  נישט 
ַא  זיין  זָאל  עס  און  פלַאמען  אין  אויפגיין 
פַארשטערטער ּפורים פַאר עטליכע אידישע 
געהָאלפן  הָאט  בַאשעפער  דער  משּפחות. 
ַאז מען הָאט געקענט שנעל אויסלעשן די 
די  מיט  איז ָאּפגעקומען  און מען  פלַאמען 
בהלה און די שמוץ ווָאס די ווַאסער, פייער 
און  איבערגעלָאזט,  הָאבן  גערוך  און  רויך 
ַאנשטָאט געפילטע קרויט הָאט מען געהַאט 
די  מיט  געשטימט  גוט  הָאט  ווָאס  ַאש, 
ּפסוקים פון די מגילה ווָאס מען ליינט מיט'ן 

טָאן פון מגילת איכה.
מצילי  די  הָאט  פַאמיליעס  ביידע  ביי 
אש געמוזט לָאזן משלוח מנות, נעמליך די 
ריזיגע פענס ַארויסצוציען דעם רויך און די 

גערוך פון די שריפה.
זיך די מצילי אש  זיך  דעריבער בעטן 
ווָאלונטירן צום כל הקהל הקודש אין קרית 
יואל און בפרט צו די נשים צדקניות, ביטע 
נישט לָאזן עסן קָאכן אינעם טָאּפ אויפ'ן גַאז 
רעינדזש ָאדער בעקעלעך בַאקן אין אויוון 
דָאס  ווָארום  שטוב,  פון  ַארויסגיין  און 
גוט,  נישט  מָאל  ַאסַאך  זייער  זיך  ענדיגט 
ווָאס  זיין דער  נישט  זיכער  ווילט  איר  און 
איז גורם ַא שריפה אין וועלכע צענדליגער 

אידישע הייזער קענען חרוב גיין.

מצילי אש העלפט פַארמיידן 
פייערליכן ּפורים ביי אידישע הייזער

היימיש-געמַאכטע גַאז און עלעקטערישע 
פַארבינדונג הָאט שיעור געברענגט 
פַאטַאלע שריפה און גַאז אויפרייס

פריש  הָאט  ַאגענטור  אש  מצילי  די 
מיט  הויז  גַאנצע  ַא  ָאּפגערַאטעוועט 
מָאל  דָאס  און  פייער  ַא  פון  איינוואוינער 
די  אין  ּפורים  שושן  ּפַאסירט  דָאס  הָאט 

פַארטָאגס שעה'ן.
דריי  ּפורים  שושן  געווען  איז  עס 
שוין  זיך  הָאט  יעדער  פַארטָאגס,  ַאזייגער 
די  פון  ָאּפגעמַאטערט  זייענדיג  געלייגט 
עבודת הּפורים, און ּפלוצים דערוועקט זיך 
דער ראש המשּפחה און שמעקט ַא פייער 
ָאנגעפילט  הויז  די  ווי  זעט  ער  און  גערוך, 

מיט רויך.
עס הָאט זיך געהַאנדעלט אין ַא גרויס 
די סמָאוק  איין שטָאק,  ווי  מער  מיט  הויז 
דעטעקטָאר הָאט זיך נישט צוקלונגען נָאר 
בחסדי השם הָאט זיך דער איד דערוועקט פון 
זיך ַאליינס. די מצילי אש איז ַארויסגערופן 
געווָארן, מען הָאט ַארויסגעפירט יעדן פון 
הויז און מען הָאט זיך גענומען זוכן בשל 
מי הרעה הזאת, וואו ברענט פון וואו קומט 

דער דיקער רויך און די גערוך?.
מען זוכט און מען זוכט און מען טרעפט 
ווָאלונטירן הָאבן  די מצילי אש  גָארנישט, 
נישט אויפגעגעבן און הָאבן ַאפירגענומען 
און  קַאמערַא",  דערשּפירער  "היץ  דעם 
גרונטליך,  זוכן  גענומען  זיך  הָאט  מען 
דורכגייענדיג יעדן צימער אינעם דיקן רויך, 

און ָאט הָאט מען געפונען דעם געפַאר.
איינע  אין  ּפָאדלָאגע  אויפ'ן  נעמליך: 
פון די צימערן איז אויפ'ן קַארּפעט געלעגן 
דער "הַאט ּפלעיט" - ווָאס אויף דעם הָאט 
געפילטע  די  ַארויפגעלייגט  געהַאט  מען 
איבערצואווַארעמען…  זיך  קרויט 
ּפנים  מיט'ן  איבערגעדרייטערהייט   -

ַארָאּפ…
עס שטעלט זיך ַארויס ַאז אינמיטן די 
נַאכט איז די "הַאט ּפלעיט" ַארָאּפגעפַאלן 
גענומען  זיך  הָאט  און  ערד,  דער  אויף 
די  און  קַארּפעט  דעם  אונטערהייצן 
ּפלייווָאוד ּפָאדלָאגע אונטער דעם, און עס 
הָאט נישט געהַאלטן ווייט ַאז דער גַאנצער 

ָארט זָאל אויפרייסן אין פלַאמען.
אופן  בשום  מען  הָאט  ַאלעס  דָאס 
נישט געקענט בַאמערקן אין די פינסטערע 
שטובער און אינעם געדיכטן רויך, און נָאר 
ַאדַאנק די "היץ דערשּפירער קַאמערַאס" – 
ווָאס קָאסטן איטליכער 10,000$ ַא שטיק 
– ווָאס די מצילי אש דעּפַארטמענט הָאט 
נפשות  הצלות  די  פַאר  איינגעשַאפן  זיך 
ַארבעט, הָאט מען בַאוויזן ָאּפצורַאטעווען 
ַא אידישע שטוב עס זָאל נישט אויפגיין אין 

פלַאמען.
הָאבן  ווָאלונטירן  אש  מצילי  די 
רבונו  פַאר'ן  והודאה  שבח  ַא  ָאּפגעגעבן 
דעם  געפונען  הָאט  מען  ַאז  עולם  של 
איז  עס  פַאר  נָאך  רויך  פונעם  קווַאל 
הָאט  מען  און  פלַאמען,  ריכטיגע  געווָארן 
די  פַאר  רוף  ווָארענונגס  ַא  ַארויסגעגעבן 
ּפלעיט"  "הַאט  ַא  לָאזן  ַאז  איינוואוינער 
איבערנַאכט איז נישט קיין געוואונטשענע 
ָאנשטעלן  מען  דַארף  שב"ק  ַאפילו  זַאך, 
נָאכ'ן שבת'דיגן מיטָאג  ַאז  זייגער  ַא שבת 
סעודה זָאל זיך דָאס פַארלעשן, און ַאז מען 
טוט דָאס שוין יָא מוז מען דָאס לייגן אויף ַא 

וועג ַאז עס זָאל נישט ַארָאּפפַאלן.
וויכטיג  סּפעציעל  זענען  אזהרות  די 
יעצט ווען עס קומט דער הייליגער יום טוב 

ּפסח, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

מצילי אש רַאטעווען 
ָאּפ פַאמיליע פון פייער 

געפַאר שושן ּפורים אין די 
פַארטָאגס שעה'ן



14March - April '13 ניסן fffתשע"ג
#139

ווילידזש  אנטשלאסענע  געטרייע  די 
באאמטע ווערן נישט מיד פון אנצוגיין 
מיט די פלענער, אין א בחינה פון על כל 

גל וגל נעניתי את ראשי.
'הקריה'  חשוב'ע  אונזערע  ווי 
געווארן  יארן  די  במשך  זענען  ליינער 
געריכט  כסדר'דיגע  נאך  אינפארמירט, 
אונטערגעשטעלטע  און  פראצעדורן 
פיסלעך וואס איז בחסדי השם געקומען 
יאר  דריי  ארום  מיט  ענדע  אן  צו 
ערהאלטן  ווילידזש  דער  האט  צוריק, 
פארגאנגענעם כ"ו אב תשע"ב העעל"ט 
סטעיט  יארק  ניו  די  פון  פערמיט  דעם 
קענען  צו  אויף  דעפארטמענט'  'העלט 
ארבייט.  פאקטישע  די  צו  צוטרעטן 
אריינגעקומען  פאסיג  איז  נייעס  די 
הייליגן  פונעם  רבא  דהילולא  ביומא 
רועינו  אבינו  שטעטל,   פונעם  מייסד 
ווי מען האט  זי"ע,  רבינו הקוה"ט  מרן 
בעבורו  דעם  געזעהן  באשיינפערליך 

ובצדקו חון חשרת מים.

 כי מן הבאר ההוא 
ישקו העדרים:

פרעסטיזשפולע 
קאנסטראקשאן 

פירמע אויסגעוועלט 
פאר די ארבייט

אלע  די  בעז"ה  אויסגלייכן  מיט'ן 
געריכטליכע שטערונגען אין יאר תש"ע, 
האט די ווילידזש גענומען די קומענדיגע 
פראיעקט  דעם  ארויסגעבן  פון  שריט 
פארצושרייבן  אינזשענירן  געניטע  פאר 
און  בלו-פרינט  פונקטליכן  דעם 
פאזע  ערשטן  דעם  ארכיטעקטירן 
פונעם מאסטשטאבליכן אונטערנעמונג, 
און  אויסגרובן  דאס  אריין  נעמט  וואס 
אריינלייגן דעם 7 מייל וואסער-פייפליין 
פון קרית יואל ביז צום צענטער-פונקט 
פונעם ליניע, וועלכע געפונט זיך אין די 
שטחים וואס דער ווילידזש האט מיט א 
צייט צוריק געקויפט אינעם מאונטענוויל 
געגנט פונעם טאון אוו קארנוואל, וואו 

שפרידלענדע  די  זיך  געפונען  דארט 
עווענטועל  וועלן  וועלכע  קוועלער 
דינען אלס בעק-אפ און רעזערוו פונעם 
פייפליין, ווי די פארשריפטן פארלאנגען 
ווערט  עקוועדאקט  דער  וואס  פאל  אין 
מעינטענענס  רוטינע  פאר  אפגעשפארט 
אומפאראויסגעזעענע  אנדערע  אדער 

סיבות.
איז  בלו-פרינט  דער  וואס  נאכדעם 
געמוזט  דאס  האט  געווארן  פערטיג 
העלט  די  דורך  באשטעטיגט  ווערן 
די  אין  פערמיט  מיט'ן  דעפארטמענט. 
האנט האט די הנהלת הווילידזש - דורך 
אויסגעוועלט   - פראצעדור  בידינג  א 
קאנסטראקשאן  'טאמקא'  בארימטע  די 
פירמע, וועלכע איז הויפטקווארטירט אין 
ניו דזשוירסי, אז זיי זאלן אונטערנעמען 
דעם מאסיווען פראיעקט. די פירמע איז 
צווישן  ביליגסטע  די  אריינגעקומען 
מיליאן   9.5 פון  פרייז  די  מיט  בידס   18
פאר 7 מייל פייפס. די 'טאמקא' פירמע 
קאמערציאלע  אין  זיך  ספעציאליזירט 
נעמט  וואס  ווערק,  קאנסטראקשאן 
אריין דאס געבוי פון בריקן און טונעלן, 
גרובונגען  אונטערערדישע  אויך  ווי 
פאר'ן געברויך פון יוטיליטי און וואסער 
צום  ברענגט  פירמע  די  איינריכטונגען. 
טיש איבער דרייסיג יאר פון ערפארונג 
בוי-אונטערנעמונגען  ריזיגע  אין 
די  זיין  צו  בעז"ה  אנטשפרעכן  און 
דעם  אהערצושטעלן  שליחים  ריכטיגע 
און  געשיקט  אסטראנאמישן פראיעקט, 
שטאטישע  אלע  נאכקומענדיג  געניט, 
און  פארשריפטן  פעדעראלע  און 

אנדערע רעגולאציעס.

נאכפאלגנדע 
פערמיטן פון ניו 
יארק סטעיט און 
אראנדזש קאונטי

שוין  איז  ווילידזש  דער  וואס  דאס 
מיט  פאראויס  געגאנגען  צייט  יענע 
מיט  קאנטראקט  דעם  אונטערשרייבן 
נישט  געווען  איז  פירמע  'טאמקא'  די 
צו פארלירן קיין צייט, כאטש עס האבן 
איינצעלהייטן  געוויסע  געפעלט  נאך 

רעגירונגס  אנדערע  פון  פערמיטן  און 
ווילידזש  די  אבער  האבן  ביוראען, 
בטחון  מיט  געארבייט  פארשטייער 
של  בזכותם  ישועות  מצמיח  אינעם 
דא  פון  אז  זי"ע,  הקדושים  רבותינו 
אן  פאראויס  גיין  זאכן  די  שוין  וועלן 

קיין מניעות.
נאר  ווי  געווען.  טאקע  איז  אזוי 
דעם  ערהאלטן  האט  ווילידזש  דער 
יארק  ניו  די  פון  פערמיט  דערמאנטן 
האבן  דעפארטמענט',  'העלט  סטעיט 
די אנדערע אגענטורן נאכגעפאלגט, און 
צוגעשיקט זייערע פערמיטן אז אויך זיי 
וואס  אויף  פראיעקט  דעם  באשטעטיגן 

עס פאלט אונטער זייער אויפזיכט.
האבן  וואס  פערמיטן  די 
נאכגעפאלגט נעמט אריין א פערמיט פון 
טראנספארטאציע  סטעיט  יארק  ניו  די 
די  אלס  )באקאנט  דעפארטמענט 
פארפיגט  דעפארטמענט  דער   .)DOT
אויף אלע סטעיט ראודס און הייוועיס, 
און היות א באדייטנדע שטרעקע פונעם 
ווערן  וועט  פייפליין  בעפארשטייענדן 
אינסטאלירט אונטער'ן סטעיט רוט 32, 
אנגעהויבן ביים ווינקל ווי דער קאונטי 
אין   32 מיט'ן  זיך  גרעניצט   44 רוט 
מאונטענוויל  צו  ארויף  ביז  וואודבורי, 
עס  וואו  קארנוואל,  אוו  טאון  אינעם 
דער  ווי  קוועלער,  נייע  די  זיך  געפונען 
גייט  פייפליין  פונעם  פאזע  ערשטער 
אויסגעפעלט  האט  ממילא  שליסן,  זיך 
אויך אן הסכמה פון די DOT צו קענען 

גרובען אויף רוט 32.
אויף  געווארט  מען  האט  דערנאך 
קאונטי  אראנדזש  פונעם  פערמיט  דעם 
ווארקס'.  'פאבליק  פון  דעפארטמענט 
אזוי ווי זיי האבן דעם אויפזיכט אויף די 
דערפאר  ראודס,  און  שאסייען  קאונטי 
פייפליין  צום  מחותנים  אויך  זיי  זענען 
איין  וועט   – געזאגט  ווי   – ווייל  טיש, 
אונטער'ן  לויפן  פייפליין  פונעם  טייל 
קרית  אין  אנהייבנדיג   44 רוט  קאונטי 
ראוד  מאונטען  פון  ווינקל  ביים  יואל 
זיך  רופט  וואס  קאורט,  טעטש  העכער 
ביז  אראפ  ראוד,  סעווען-ספרינגס  אויך 
די  אין   32 רוט  סטעיט  דערמאנטן  צום 
וואודבורי.  פון  געגנט  מיללס  היילאנד 
האט  פערמיט  קאונטי  אראנזש  דער 

און  פערמיט    DOTדעם נאכגעפאלגט 
געשאנקן ערלויבעניש צו קענען אנהייבן 

די ארבייט.
העלט  קאונטי  אראנזש  דער  אויך 
געבן  געברויכט  האט  דעפארטמענט 
זייער גוטהייסונג צום פראיעקט, וועלכע 
קומען  צו  געשפעטיגט  נישט  ב"ה  האט 
אונטערגעשריבענע  אלע  די  מיט  און 
אנגעהויבן  מען  האט  באשטעטיגונגען 
זעהן די ליכטיגקייט נאכ'ן לאנגן דרייצן 
און  ביוראקראטיע  פון  טונעל  יעריגער 
וועלן  אט  אט  אז  צעגערייען,  לעגאלע 
יזובון  אזי  'מעינות  דעם  דערלעבן  מיר 
ומי ישע ישאבון', ווען די סאמע לעצטע 
אינעם פראיעקט  ווערן געמאכט  הכנות 
ערשטן  דעם  אריינשטעלן  קענען  צו 
צו  וועג  אויפ'ן  ערד,  דער  אין  גאפל 
לאנג-טערמיניגען  פארן  וואסער  שעפן 
יואל, בעזרת  געברויך פון תושבי קרית 

השי"ת. 

באר חפרוה שרים:

ערהאלטן 
ענדגילטיגע 

 פערמיטס פון 
DEC צו קענען 

אנהייבן די ארבייט
נאך אויסגעפעלט  איין פונקט האט 
אין די לאנגע רייע פון ביוראקראטישע 
די  איז  דאס  נעמליך  פראצעדורן, 
רופט  עס  וואס  פון  באשטעטיגונג 
סטעיט  א  איז  דאס   .MS-4 זיך 
ברויך  וואס  איבערזיכט  פארלאנגטע 
די  נאכצוקומען  צוגעשטעלט  ווערן 
זיי  וואס  פארמיידן  צו  פארשריפטן 
ד.ה.  פאלושענס'  'סטארמוואטער  רופן 
אויפ'ן  פערפעסטיגונגען   פארשידענע 
לופט  און  וואסער  ווי  אומגעבונג 
פאראורזאכט  ווערט  וואס  קוואליטעט, 
קאנסטראקשאן  אומפארזיכטיגע  דורך 
נישט  מ'קומט  פאל  אין  ארבייט, 
יארק  ניו  די  פון  פאדערונגען  די  נאך 
געהעריגע  אנצוגרייטן   DEC סטעיט 
אנדערע  און  סיסטעמען  אפלויף 
ווי  איינריכטונגען  'שטורעמוואסער' 

באסיינען און רעזערווארן.
בוי  יעדער  ברויך  איבערזיכט  דער 
אונטערנעמער אריינגעבן צו די לאקאלע 
מוניציפאליטעט וואו די ארבייט ווערט 
פלאנירט, וועלכע דארף באשטעטיגן אז 
דערמאנטע  די  נאך  קומען  פלענער  די 
האט  פאל  אונזער  אין  פארלאנגען. 
וועלכע  בוי-פירמע  די   - 'טאמקא' 
פראיעקט  פייפליין  דעם  אנפירן  גייען 
פאר  איבערזיכט  דעם  אריינגעגעבן   -
די טאונס פון וואודבורי און קארנוואל, 
וועלכע האבן באשטעטיגט אז די פלענער 
סטעיט  די  מיט  איינקלאנג  אין  זענען 

געזעצן און MS-4 פארשריפטן.
די דערמאנטע געזעץ לויטעט אבער, 
אז דארט ווי א מוניציפאליטעט זעלבסט 
איז דער וואס נעמט אונטער די ארבייט, 
זענען זיי נישט באגלייבט איבערצוקוקן 
 MS-4 דעם  באשטעטיגן  און 
א  דאך  האבן  זיי  ווארום  אפליקאציע, 
נגיעה און קענען נישט ווערן געטרויעט 
אויף  געבן  אבאכט  טאקע  וועלן  זיי  אז 
די סטעיט פארלאנגען ווי עס געהער צו 
 DEC זיין. אין אזא פאל ברויך דאס די
זעלבסט באשטעטיגן און נאר אזוי קען 

די ארבייט ווערן אונטערגענומען.
ווילידזש  דער  האט  דערפאר 
חלק  דער  באשטעטיגן  געקענט  נישט 
אויסגעפירט  ווערן  גייט  וואס  ארבעט 

די  נעמליך  שטחים,  ווילידזש  אויף 
האט  וואס  ארבייט  שטרעקע  ערשטע 
וואך  פאריגע  טוב  בכי  אנגעהויבן  זיך 
חלק  דער  נאר  בשעטומ"צ,  מאנטאג 
האט געדארפט באקומען די גוטהייסונג 
און   ,  DEC סטעיט  יארק  ניו  פונעם 
פארגענגענעם פרייטאג פר' תצוה ולמס' 
ב"ה  ווילידזש  דער  האט   22 פעברואר 
באשטעטיגונג  לעצטע  די  ערהאלטן 
מיט'ן  ארבעט,  די  צו  צוגיין  קענען  צו 
אז   ,  DEC די  פון  פערמיט  אפיציעלן 
בוי-אונטערנעמונג  פונעם  פלענער  די 
אויף די שטחים פון ווילידזש אוו קרית 
יואל, קומען פאר אלע 'שטורעמוואסער 
געבנדיג  פארשריפטן,  פאלושאן' 
דערמיט דעם לעצטן שטעמפל צו קענען 

אנהייבן די גרוב-ארבייט.

מים בכסף תתן לי ושתיתי:

ווילידזש ארבייט 
אויס קאנטראקטן צו 
פארקויפן וואסער 
מיט שכינות'דיגע 
לאנד אייגנטומער 

צו דעקן די 
אסטראנאמישע 
פייפליין קאסטן

אין די סעריע פון הכנות פון די ארבעט 
אויפ'ן פייפליין, קען נישט ארויסגעלאזט 
טייל  אינטערגאלסטער  דער  ווערן 
פונעם אונטערנעמונג וואס איז נעמליך 
וויאזוי  מנלן?  כסף  שאלה  שווערע  די 
ווערן  געדעקט  פראיעקט  אזא  גייט 
פינאנציעל. די לעצטע שאצונגען האלטן 
ביים הימל-גרייכנדן ציפער פון אריבער 
באצאלן  צו  דאלאר!  מיליאן  פערציג 

פאר אזא מאגניפיסאנטער פייפליין.
מען  האט  אמאל  וואס  בשעת 
געקענט טראכטן פון שאפן גרענטס און 
פארשידענע פאנדס פון די רעגירונגען, 
נישט  ממש  פאל  דעם  אין  דאס  איז 
בכלל  וואס  דעם  אויסער  אפציע,  קיין 
צושטאנד  עקענאמישער  דער  איז 
אזוי  נישט  קאסעס  רעגירונגס  די  אין 
וואס  וואשינגטאן  סיי  ווען  פויגלדיג, 
מיינט די פעדעראלער רעגירונג און סיי 
אלבאני מצד דער ניו יארקער רעגירונג, 
זייערע  רעדוצירט  דראסטיש  האבן 
שפענדונגען וואס איז נישט ערווארטעט 
צוקונפט,  נאנטן  אינעם  ווערן  צו  לויז 
עקסטערע  אן  דא  פאל  דעם  ביי  איז 
רעגירונגס  באקומען  צו  צוריקהאלט 
דאס  דאך  איז  עתה  לעת  ווייל  געלט, 
עקזיסטירנדן  אן  אלס  גערעכנט  נישט 
א  נאר  איינוואונער,  די  פון  געברויך 
שריט וואס ווערט געטוען מיט א בליק 
וואוקס,  אקאמאדירן  צו  פאראויס  אויף 
וואס צו דעם איז דער רעגירונג קיינמאל 

נישט גרייט אויסצוגעבן געלט.
מוז  הווילידזש  הנהלת  געטרייע  די 
דאך אבער פארט אנגיין מיט די פלענער, 
קענען  צו  שריט  ערשטע  אלס  איז 
ווילידזש  דער  האט  קאסטן,  די  דעקן 
לאנג-טערמיניגע  א  ארויסגענומען 
באדינגונגען  גוטע  אונטער  הלוואה, 
ווערן אין לויף  וואס ברויך אפגעצאלט 
דאס  יאר,  דרייסיג  קומענדיגע  די  פון 
מיליאן  אפאר  פון  הוצאה  א  מיינט 
דאלאר א יאר צווישן באצאלן דעם קרן 

מיט די אינטערעסט ראטעס.
דער  אז  זעלבסטפארשטענדליך, 
צייט  זעלבער  דער  צו  ברויך  ווילידזש 
ציפער  אזא  אז  המשמר  על  שטיין 

)פארזעצונג פון זייט 1(
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די  אויף  ולמשא  לעול  פאלן  נישט  זאל 
ברויכן  און  שטייערצאלער,  ווילידזש 
נעמען שריט אז די נויטיגע פאנדן זאלן 
קומען פון דרויסנדיגע מקורות, אן דעם 
שפירן  זאלן  תושבים  חשוב'ע  די  וואס 

דעם פרישן אונטערנעמונג.
איז  פראבלעם  דעם  פון  ליכט  אין 
געדאנק  אויפ'ן  געקומען  ווילידזש  דער 
וועט  סופליי  וואסער  דער  נאר  ווי  אז 
דאך  קען  ארויפגיין,  באדייטנד  בעז"ה 
דער ווילידזש מהנה זיין אויך ארומיגע 
לאנד אייגנטומער זיך אנצושליסן אינעם 
דער  וואו  סופליי,  וואסער  ווילידזש 
איינמאליגער  אן  באצאלט  אייגנטומער 
באהעפטונגס-פרייז פער דירה, און פון 
שטח  דער  ווערט  ווייטער  און  דארט 
סופלייט פון די ווילידזש וואסער וחלק 

כחלק יאכלו.
אזעלכע  אז  איז,  אמת  דער 

קאנטראקטן איז מעשים בכל יום איבער 
די לענג און ברייט פון אמעריקע, וואו 
זיך  גרעניצן  שטחים  וועמענ'ס  יחידים 
פארמאגן  וואס  מוניציפאליטעטן  מיט 
אן אייגענעם וואסער סופליי, שליסן זיך 
סיסטעם,  וואסער  שכינות'דיגן  צום  אן 
וואס דאס שפארט איין שווערע געלטער 
דארפן  פון  אייגנטומער  לאנד  די  פאר 
און  קוואל  א  גרובן  צו  אליינס באצאלן 
דאס באגלייטן און בארבייטן דורכאויס 

די אלע יארן.
ביז  עס  איז  יואל  קרית  אין  דא 

אקטועל,  געווען  נישט  כמעט  לעצטנס 
אבער גאר לעצטנס האט דער ווילידזש 
אזא  ערשטע  די  אונטערגעשריבן 
אייגנטומער  חשוב'ן  מיט'ן  קאנטראקט 
פון  הי"ו  אויש  עמרם  דוד  ר'  הרה"ח 
מאנסי, אויף זיין פראפערטי ביים ווינקל 
ראוד,  ספרינגס  סעווען  און  חברון  פון 
נאמען  אונטער'ן  גערופען  ווערט  וואס 
וואו  פראפערטי,  וויסטא'  'ווינטעזש 
קאנסטראקשאן  פאר  טעג  די  גייען  עס 
אויפצושטעלן דירות אויף שטחים וואס 
זענען אין די טאון אוו מאנרא גרעניצן 
וועט  ווילידזש  דער  וואס  וואסער  מיט 

בעז"ה צושטעלן.
פראפערטי  א  האט  אלגעמיין  אין 
אין  איז  שטח  וועמענ'ס  איינגטומער 
פראבלעם  ערנסטער  אן  גרעניצן  טאון 
מיט וואסער און סוער. צו האבן וואסער 
אויף אזא שטח איז בעצם פארהאן דריי 

אפציעס; אדער גרובט דער אייגנטומער 
זיין אייגענעם  א לאקאלער קוואל אויף 
לאט, אדער נעמען זיך צוזאמען עטליכע 
לאטס אונטער א געמיינזאמען פארנעם, 
פאבליק  א  מעינטעינען  און  בויען  צו 
ביידע  די  שטחים.  זייערע  פאר  קוואל 
סיי  קאסטבאר  זייער  זענען  אפציעס 
די  סיי  און  קוואל  דעם  בויען  ביים 
דערצו  קומט  וואס  אפאראטן  זייטיגע 
דאס  אויך  און  וכדו'  פילטערס  ווי  מיט 
כסדר'דיגע אויפהאלטונג פונעם קוואל.

די  צו  קומט  כולנה  על  והעולה 

ברויך  איינגטומער  דער  אז  פאקט, 
פון  שטח  באדייטנדער  א  אוועקגעבן 
פונעם  באנוץ  פאר'ן  פראפערטי  זיין 
קוואל, וואס אין א גרעסערן קוואל מיינט 
דאס אז אין א שטח פון צוויי הונדערט 
זייטן  אלע  פון  קוואל  דעם  ארום  פיס 
דירות,  קיין  ווערן  געבויעט  נישט  טאר 
דערמאנטער  דער  וואו  שטח  אזא  פאר 
וואלט  פראפערטי,  וויסטא'  'ווינטעזש 
עיקערס  אכט  באלד  אז  געמיינט  דאס 
די  פאר  נאר  שטח  פונעם  אוועק  פאלט 

וואסער איינריכטונגען.
און  דריטע  די  אריין  קומט  דא 
נעמליך  מעגליך,  ווען  אפציע  בעסטע 
שכינות'דיגן  צום  באהעפטן  זיך  דאס 
מוניציפאליטעט'ס וואסער סופליי, וואס 
אפילו דאס מיינט אז ער ברויך באצאלן 
איינמאליגער  אן  ווילידזש  פאר'ן 
פיל  פיל  דאס  איז  באהעפטונגס-פרייז, 

וואס  ווייניגער פון די אנדערע הוצאות 
וואסער  אייגענע  אן  געקאסט  וואלט 

סיסטעם, ונמצא זה נהנה וזה נהנה.
ווי דערמאנט קומט דער אפציע גאר 
שטארק צוניץ ווען מ'ברויך ענטפערן די 
הארבע שאלה פון כסף מנלן, ווער גייט 
דעקן די עקסטערע פאר מיליאן דאלאר 
פראיעקט  פייפליין  דער  וואס  יערליך 
נישט  זאל  עס  כדי  אריינשלעפן,  גייט 
איינוואוינער,  די  פאר  לאסט  צו  פאלן 
דערויף איז דער ווילידזש אויפגעקומען 
אונטערשרייבן  פון  געדאנק  דעם  מיט 

לאנד  שכינות'דיגע  מיט  קאנטראקטן 
אייגנטומער, וועלכע זענען זיך מתחייב 
פרייז  איינמאליגען  דעם  באצאלן  צו 
וועלן  דירות  די  ווען  דירה, בשעת  פער 
חשבון  פי  על  וואס  ווערן,  געבויעט 
וועט  יואל  קרית  פון  וואוקס  פונעם 
אזעלכע  גענוג  צוקומען  האפענטליך 
פייפליין  די  דעקן  צו  יאר  פער  דירות 

קאסטן.

 ויחפור באר אחרת, ולא 
רבו עליה:

ארבעט אפיציעל 
אנגעהויבן 

פארגאנגענעם 
מאנטאג פרשת צו 
העעל"ט בשעטומ"צ

זענען  צוגרייטונגען  לעצטע  די 
געווארן אויספלאנירט, און פארגאנגענעם 
מאנטאג פר' ויק"פ ולמס' מערץ ,4 האט 
דער ווילידזש ארויסגעגעבן דעם 'נאטיס 
טו פראסיד' ד.ה. דער אפיציעלער נאטיץ 
די  אנהייבן  קענען  צו  'טאמקא',  פאר 
דאטום  אנהייב  אן  מיט  גרוב-ארבייט, 
 ,18 מערץ  ולמס'  צו  פר'  מאנטאג  פון 
ווען די פירמע זאל אנהייבן די ערשטע 
פונעם  פונקט  אנהייב  ביים  גראבונגען 
מאסיווען פייפליין, וואס געפאלט אויס 
אין קרית יואל ביים ווינקל פון פארעסט 
און מאונטען ראודס, און וועט פארזעצן 
מעכטיגן  דעם  ציען  צו  נאכאנאנד 
פייפליין אין א לענג פון זיבן מייל, ביז 

צום דערמאנטן שטח אין מאונטענוויל.
האט  וואס  אורזאכן  די  פון  איינע 
לעצטע  די  ארבייט  די  אויפגעהאלטן 
ערהאלטן  נאכ'ן  פון  חדשים  פאר 
געווען  איז  פערמיטן  לעצטע  די 
די  פון  פארלאנגען  די  נאכצוקומען 
וואו  מוניציפאליטעטן  דערנעבנדיגע 
דער פייפליין וועט זיך שלענגלען, וואס 
האט געלויטעט, אז כדי צו האבן זייער 
שאסייען  די  אויפצוגרובן  ערלויבעניש 
און ראודס וואו עס פארלאנגט זיך, קען 
דאס נאר גיין מיט א תנאי, אז דער ראוד 
וועט פאראכטן ווערן באלד ווי דער פייפ 
אונטערערדיש,  אריינגעשטעלט  ווערט 
טראפיק  אומזינסטע  פארמיידן  צו 
ראוד  פארלענגערטע  און  קורצשלוסן 

פארשליסונגען.

די  אז  באדייט  נאכצוקומען  דאס   
פירמע וואס פירט דורך די ארבייט נעמט 
זיך אונטער צו ארבייטן אין א פראצעדור, 
וואס ביי יעדע עטליכע צענדליגער פיס 
אריינגעשטעלט  ווערן  וואס  פייפס  פון 
אונטערערדיש איז פארהאן א באזונדערע 
און  פארדעקן  צו  זארגט  וואס  שטאב 
צו  שטח  און  ראוד  דעם  צוריקשטעלן 
וואס  בשעת  אויסזעהן,  אריגינעלן  איר 
דער אנדערער שטאב ארבייט פאראויס 
אויפ'ן ווייטערדיגן שטח, און אזוי רוקט 
פון;  צייקל  א  אין  פייפליין  דער  זיך 
און  פייפס  די  אריינשטעלן  אויפגראבן, 

פארדעקן, ולא נודע כי באו אל קרבנה.
דער פראבלעם מיט אזא פראצעדור 
מען  ברויך  אדורכצופירן  דאס  אז  איז, 
מיט  ראודס  די  אויספלאסטערן  קענען 
אלס  באקאנט  קוילן-מאטריאל,  די 
'בלעקטאפ', וואס דאס איז נאר מעגליך 
אינעם ווארימערן סעזאן פונעם יאר. דער 
בלעקטאפ סעזאן הייבט זיך הערשט אן 
ווארימער  ווערט  קלימאט  דער  ווען 
א  צו  זיך  הייבן  טעמפראטורען  די  און 
א  פאר  גראד  די  פערציג  פון  מינימום 
געווענליך  אפשניט,  צייט  באדייטנדע 
אפריל  פון  מאנאט  אינעם  דאס   איז 
האט  דאס  קאלענדער,  גוי'אישן  אויפן 
פון  פירמע  'טאמקא'  די  אויפגעהאלטן 

קענען אנהייבן גרובען ביז יעצט.
היות אבער אז דער פייפליין האט א 
אויף  לויפן  אויך  גייט  וואס  חלק  קליין 
שטחים פון קרית יואל גופא, נעמליך די 
מאונטען- דערמאנטן  פונעם  שטרעקע 
מאונטען  אויף  ארויף  ווינקל  פארעסט 
העכער   44 רוט  קאונטי  צום  ביז  ראוד 
זיך  וועט  דארט  וואס   - קאורט  טעטש 
דורכלויפנדיג  איינדרייען  פייפליין  דער 
דעם קאונטי רוט 44 ביז צו רוט 32 קיין 
מאונטענוויל - ממילא האט דער ווילידזש 
וואך  פארגאנגענעם  דעם  אויסגענוצט 
פאר יום טוב, אז 'טאמקא' זאל אנהייבן 
און  שטח,  דעם  אויף  ארבייט  די  מיט 
אזוי ארום פארדינט אז ביז דער פייפליין 
וועט אריינגיין אינעם קאונטי רוט וועט 
'בלעקטאפ'  די  ווען  אפריל  זיין  שוין 
פירמעס עפענען אויף פאר'ן סעזאן, און 
דערונטער קענען אנגיין ווייטער מיט די 
ארבייט אויף די דערנעבנדיגע טאון און 

קאונטי גרעניצן.
וואס  פייפליין  פונעם  חלק  דער 
ווערט יעצט אינסטאלירט אין קרית יואל, 
איז נישט אינעם זעלבן גרויסקייט פון די 

 היסטאריע אין קרית יואל: אנגעהויבן בוי ארבעט פונעם 
לאנג-ערווארטעטן "וואסער פייפליין" פראיעקט

דער ווילידזש שיקט 
ארויס דעם באפעל 
)NTP( צו "טאמקא 
קאנסטראקשען": 
אנהייבן די ארבעט!

דער "רעקארד" מעלדט אז דער פייפליין רוקט זיך פאראויס 
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פייפליין  דער  נאר  ווי  פייפליין.  גאנצע 
ווינקל פון מאונטען ראוד  גרייכט ביים 
און סעווען-ספרינגס ראודס, ווערט דער 
האלב  צווייען,  אין  צוטיילט  פייפליין 
מאונטען  אראפ  זיך  שלענגלט  דערפון 
ווערט  ער  ווי  ראוד  פארעסט  ביז  ראוד 
וואסער  יואל'ער  קרית  צום  באהאפטן 
וועט  העלפט  צווייטע  די  און  סופליי, 
ספרינגס  סעווען  ארויף  געצויגן  ווערן 
פארן  תמרים,  עצי  שכונת  צו  ראוד 
דערפאר  געברויך,  וואסער  דארטיגן 
זענען די היזיגע פייפס נאר די קלענערע 
12 אינטשיגע פייפס און נישט די ריזיגע 
24 אינטשיגע פייפס וועלכע וועלן לויפן 

לענגאויס דעם גאנצן פייפליין.
טאקע  זיך  האט  ארבייט  די 
די  ווען  ַצו  פר'  מאנטאג  אנגעהויבן 
האט  פירמע  קאנסטראקשען  'טאמקא' 
אראפגעברענגט די ערשטע טראקטארן 
דער  האט  למעשה  מאשינען,  און 
מאנטאג  פון  שטורעם  שניי  שווערער 
אפגעשטעלט  און  פארלאנגזאמט  נאכט 
אבער  דינסטאג,  אויף  ארבייט  די 
מיטוואך אינדערפרי זענען די 'טאמקא' 
ווייטער  און  צוריקגעקומען  מאנשאפט 

געארבייט מיט'ן גאנצן פלייס.
ווי די פלענער לויטן בעת מיר גייען 
אנהאלטן  ארבייט  די  וועט  דרוק,  צום 
וואס  הגדול,  שבת  ערב  פרייטאג,  ביז 
האפנטליך וועט דער פייפליין דאן שוין 
ביי  ווינקל  דריי-עק  ביזן  געצויגן  זיין 
ספרינגס,  סעווען  און  ראוד  מאונטען 
ווי  ארבייט  די  זיך  וועט  דאן  און 
פארשטענדליך אפשטעלן ביז אסרו חג 
בעז"ה  וועט  ארבייט  די  ווען  הבעל"ט, 
אנהייבן  מיט'ן  שאת  ביתר  פארזעצן 
 24 גרעסערע  די  פון  אינסטאלאציע  די 

סעווען  לענגאויס  פייפס  אינטשיגע 
ספרינגס ראוד/ קאונטי רוט 44.

כולם נקבצו ובאו:

פרי-קאנסטראקשאן 
זיצונג צווישן בוי 

פירמע און וואודבורי 
פארשטייער 

פארגאנגענעם 
מאנטאג פר' ויקרא

אנטוויקלונגען  די  פון  איינע  אין 
צוצוגרייטן די ארבייט איז פארגאנגענעם 
 11 מערץ  ולמס'  ויקרא  פר'  מאנטאג 
פאזיטיווער  שטארק  א  פארגעקומען 
אוו  פון טאון  מיטינג אינעם טאון-האל 
היילאנד- אין   32 רוט  אויף  וואודבורי 

באטייליגט;  זיך  האבן  עס  וואו  מיללס, 
אוו  טאון  פון  סופערווייזער  טאון  דער 
וויליזש  פון  מעיאר  דער  וואודבורי, 
פון  שעף  פאליס  דער  וואודבורי,  אוו 
הייוועי  וואודבורי  דער  וואודבורי, 
וואודבורי  דער  סופריאינטענדענט, 
צוויי  אויך  ווי  אינספעקטאר,  בילדינג 
קאונטי  'אראנזש  פון  פארשטייער 
ווארקס',  פאבליק  אוו  דעפארטמענט 
פונקטליכע  א  געהערט  האבן  וועלכע 
באריכט פון די 'טאמקא' קאנסטראקשאן 
פירמע וועלכע גייען אי"ה זיין די שליחים 
אנבאלאנגט  ארבייט,  די  אויסצופירען 

דעם בעפארשטייענדן פראיעקט.
אי"ה  וועט  פייפליין  דער  כאטש 
וועלכע  געגנטער,  אנדערע  אדורכלויפן 
אויך  יוריסדיקציע  די  אונטער  פאלן 
האט  מוניציפאליטעטן,  אנדערע  פון 
אבער דער זיצונג נאר איינגעשלאסן די 
אוו  טאון  פון  פארשטייער  דערמאנטע 
וואודבורי און אראנזש קאונטי, וויבאלד 
לויט'ן פלאן וועט די ערשטע פאר חדשים 
פון די ארבייט זיין קאנצענטרירט אויף 
קאונטי  דער  און  שטחים  וואודבורי  די 
נאר  עתה  לעת  איז  דערפאר   ,44 רוט 
רעלאווענט דער פראיעקט פאר די צוויי 

מוניציפאליטעטן.

האבן  ווילידזש  יואל  קרית  פונעם 
זיך באטייליגט די ווילידזש אדוואקאטן 
און  הערן  צו  אויף  אינזשענירן  און 
וואס  פארלאנגען  וועלכע  סיי  נאטירן 
די אפישעלס שטעלן פאר. ווי דערמאנט 
א  זייער  אין  געגאנגען  מיטינג  דער  איז 
פאזיטיוון ריכטונג, ווען די דערמאנטע 
עס  אז  פארשטאנען  האבן  פארשטייער 
קיינע  זיי  פאר  געבליבן  נישט  שוין  איז 
אפציעס צו שטערן דעם פראיעקט נאך 
האבן  פראוון,  דורכגעפאלענע  אלע  די 
יענה  כרחם  בעל  פון  בחינה  א  אין  זיי 
איינגעשטימט  און  אויסגעהערט  אמן, 
פארשידענע  די  פלענער.  די  מיט 
פראגעס  געשטעלט  האבן  פארשטייער 
דעטאלן  געוויסע  אויסגעשמועסט  און 
פונעם פראיעקט זיך צו קענען צוגרייטן 
דאס  ארבעט,  די  אקאמאדירן  קענען  צו 
קאלענדער  דעם  האבן  צו  אריין  נעמט 
פראיעקט  דער  ווען  דאטומען  מיט 
כדי  שטחים,  וועלכע  ביי  האלטן  וועט 
און  איינריכטונגען  די  אנצוגרייטן 
צוגשטעלט  ווערן  ברויך  וואס  פלאנירן 
צו  קרעפטן  פאליצאיישע  ווי  דערצו, 
ארויסשטעלן  טרעפיק,  די  דיריגירן 
אין  און  צייטונגען  די  אין  נאטיצן 
איבער  איינצומעלדן  פלעצער  פאבליק 

די ארבעט אא"וו.
געוויסע  געקומען  זענען  עס 
טאון  די  פון  פארלאנגען  דעטאלירטע 
די  למשל;  ווי  פארשטייער,  קאונטי  און 
ארבייטן,  צו  ערלויבן  זיי  ווען  שעות 
צו  שכנים,  די  שטערן  צו  נישט  כדי 
שיקן מאסגעבנדע מעלדונגען פאר אלע 
די  מיט  זיך  גרעניצן  באדנס  וועמענ'ס 
24 שעה  לכה"פ  ווערק  קאנסטראקשאן 
זייער  גרייכן  טראקטארן  די  בעפאר 
פראפערטי, און נאך פארשידענע תנאים 
אויפגעגרובענע  די  צוריקשטעלן  פון 
אויסזעהן  אריגינעלער  איר  צו  שטחים 

אא"וו.
אדוואקאטן,  ווילידזש  די 
אינדזשענירן און 'טאמקא' פארשטייער 
און  פארלאנגען  די  פארצייכנט  האבן 

אינאיינעם  ארבייטן  צו  פארשפראכן 
ביוראקראטיעס  פארשידענע  די  מיט 
ווי  פארשריפטן,  זייערע  אויסצופירן 
פון  ליכט  אין  האפענונג  יעדנס  איז  עס 
וועלן  עס  אז  זיצונג  פאזיטיוון  דעם 
מיטן אייבירשטנ'ס הילף נישט זיין קיין 
ארבייט  די  שטערן  צו  פראוון  פרישע 

דורכאויס דעם פראיעקט.

ספעציעלער באדן 
אויף וועד-הקריה 
פראפערטי ווערט 
דעזיגנירט פאר 
סטארעדזש און 
קאנסטראקשאן 

מאביל אפיס
אונטערנעמונג  באזונדערע  א  אין   
ארבעט  די  מיט  אנהייבן  קענען  צו 
ווילידזש  דער  האט  פייפליין,  פאר'ן 
אקער-לאנד   30 פון  שטח  א  דעזיגנירט 
וועד-הקריה  פאר  באלאנגט  וועלכע 
אינעם טאון אוו וואודבורי, ביים  ווינקל 
סעווען- און  ראוד  בעיקערטאון  פון 
אין  איז  באדן  דער  ראוד.  ספרינדס 
א  אלס  צוגעגערייט  געווארן  טעג  די 
סטארעדזש-לאט, וואו די ריזיגע פייפס 
און אנדערע בוי-מאטריאל וועלן ווערן 
געליפערט און געהאלטן דורכאויס דאם 
אזוי  פעריאד.  קאנסטראקשאן  גאנצן 
אויך וועט דארט ווערן אראפגעשטעלט 
אלס  דינען  וועט  וואס  מאביל-אפיס,  א 
קאארדינאציע צענטער פאר די 'טאמקא' 
דעם  דורכאויס  פירמע  קאנסטראקשאן 

פארצויגענעם בוי פראיעקט.
אזא  נעמט  פארשטענדליך  ווי 
ריזיגע  אריין  פראיעקט  מאסיווער 
א  האבן  ברויך  וואס  בוי-מאטריאלן, 
געהאלטן  ווערן  צו  פלאץ  געהעריגען 
פון ווען עס ווערט אהערגעליפערט ביז 
עס ווערט גענוצט. דאס נעמט אריין די 
וועלן  וועלכע  פייפס  מאנומענטאלע 

uuh dgntksi thi prhgrshdi bungr
pui verhv' vty sh uuhkhsza thi sh
ptrktpgbg ntbtyi truhxdgahey
sgo grayi "srgpy sgzhhi rgptry"
pubgo uutxgr phhpkhhi prthgey ptr
sh xyghy tui xhyh tdgbyuri/

tzuh uuh sgr uutxgr phhpkhhi
prthgey thz ptrchbsi nhy dtr txtl
pgsgrtkg tui xyghy tdgbyuri'
sgrhcgr vty ngi muo gray
dgstrpy muaygki t fkkhu,wshdi
pkti tuh; sgo prthgey' fsh mu egbgi
cteungi sh buhyhdg pgrnhyi pui sh
rgdhrubdx tdgbyuri/

stx rgfby trhhi sh bhu htre
xyghy "sgptryngby tuu
gbuuhhrtbngbytk etbxgruughati"
)sh-th-xh(' sh b/h/ xyghy
"gbuuhhrtbngbytk pgxhkhyhx
etrptrghati" )th-g;-xh(' sh
"sgptryngby tuu
yrtbxptryghati" )sh-tu-yh(' sh b/h/
xyghy "vgky sgptryngby"' sh
trtbsza etubyh "vgky
sgptryngby"' tui sh bhu htre xhyh
phrgratpy/ sh tkg' tzuh tuhl btl

ptrahsgbg tdgbyuri' ptrktbdgi mu
zgvi t pubeykhfi sgzhhi pkti cgptr
zhh zgbgi nxfho truhxmudgci sh
buhyhdg pgrnhyi/

sgr "srgpy rgptry" thz ckuhz
ti grayg fkkhu,wshdg ctrhfy thcgr
tkg jkeho uutx uugki trhhbdgbungi
uugri thi sgo prthgey' trhhbdgrgfby
sgo etbgeati muo phhpkhhi' sgr
ptnp xytbmhg tui xytrgsza ytbe
thi bhu uuhbsxtr' sgr ptnp xytbmhg
thi etrbuutk' sgr ktbdgr phhpkhhi
zgkcxy' tui sgr phkygr pkgby tui
xytrgsza ygbe vtry bgci erh,
hutk/

thi sh hgmyhdg ygd eungi murhe
sh tbyuutryi pui sh rgdhrubdx
tdgbyuri nhy ptrahsgbg vgru, tui
prtdgx uutx sh tdgbyuri uuhki
ektraygki ptrahsgbg pubeyi thi
sgo pkti' mu zhhi ptrzhfgry tz tkgx
uugry surfdgphry tuhpwi rhfyhdi
uugd/

sh thbszagbhri trcgyi tmhbs
btfmueungi tkg ptrktbdgi pui sh
tdgbyuri ektrmuaygki tkg prtdgx

thi sgo pkti' fsh sh rgdhrubd ztk
egbgi zhhi thbptrnhry pubeykhl
thcgr sh dtbmg trcgy pubgo
phhpkhhi/ uuh tuhl thz ptrdgeungi t
zhmubd nhy cttnyg pui sh xhyh PED
)sgptryngby gbuuhhrtbngbytk
prtygeati( uutu gx thz
tuhxdganugxy dguutri ptrahsgbg
pryho thi sh pkgbgr/

thi sh zgkcg mhhy vty sh
thbzagbhrubd etnptbh auhi tbdgvuhci
sh etnpkhmhryg trcgy pui muaygki
sgo crhhyi sgytkhryi sgzhhi pkti'
uutu gx uugy uugri tuhxdgtrcgy tui
ptrarhci hgsg ekhhbg sgytk pubgo
prthgey/ sgr sgytkhrygr sgzhhi thz
auhi sgr etbyrtey steungby uutx
uugry dgcrgbdy ptrwi chs uugi ngi
drhhy zhl auhi muo cuhgi/

tzt etnpkhmhryg trcgy suhgry
gykhfg jsaho/ uugi sgr
"sgytkhrygr sgzhhi" uugy ptryhd
uugri' uugy sgr dtbmgr pkti
btftntk trhhbdgahey uugri mu sh
tuhcbsgrntbyg xyghy tui xhyh

tdgbyuri' tui zhh uugki stx surfdhhi
tui ctaygyhdi' tsgr mumhhfgbgi
tuhc gpgx uugy kuhy zhhgr nhhbubd
bhay zhhi dgbud duy dgntfy tui
nwstr; gx ptrcgxgri ufsunv/ uugi
nwuugy auhi vtci sgo ctaygyhdubd
pui tkg buhyhdg tdgbyuri' uugy ngi
zhl gbskhl egbgi bgngi muo
prtmgsur pui truhxdgci muo chs tui
sgrbtl surfphri sgo pteyhai cuh-
trcgy' uutx egi zhl mhgi gykhfg htr/

thi sh ptrktpgbg ygd thz
grahbgi ti tryhek thi rgetrs uutu
zhh vtci tbsgey tngrheg/// –
)btfsgo uutx erh, hutk tkhhi zufy
bhay mu thcgrwjzrwi nhy sh duhho tkg
pryho pubgo phhpkhhi( uutu zhh
tbysgei stx uutx ,uach erh, hutk
uuhhxi auhi ktbd - nhyvtkybshd
tubzgrg ctrhfyi thcgr sh aptkyi
pui verhv - thcgr sgo ntngbyuo pui
sgo phhpkhhi uutx thz auhi thi puki
auutubd/ muuhai tbsgrg ctrhfyi zhh
tuhl sgo ptey tz pubgo dgrhfykhfi
prtby zgbgi c"v tuugedgbungi

dguutri tkg ayhhbgr thi uugd uutx
grkuhcy mu egbgi cuhgi sgo phhpkhhi
ti ehhi aygr/

zhh ctrhfyi tuhl thcgr sh vkutv
pui 72 nhkhti stkgr uutx sgr
uuhkhsza vty grvtkyi pui sh xyghy
ptr sh etxyi pui sh cuh trcgy pubgo
phhpkhhi' tui sgo druhxi phkygr
pkgby bgci erh, hutk/

tzuh tuhl ptrdgxi zhh bhay
mumukhhdi tz sh pteyhag cuh trchhy
uugy zhl auhi tbptbdgi tuo hubh 2102
knxpw' stx euny tuhx eungbshdg htr
acugu, mhhy' tui nhy gyuutx ngr uuh
t htr apgygr' cgrl r"v ,ag"s
)nahj ztk tuusth eungi prhgr( uugy
auhi pkhxi cvrjcv thi erh, hutk sh
uutxgr pubgo xhyh geuutstey/

"verhv" vtpy mu egbgi vtkyi
sgo mhcur uuhhygr thbptrnhry thcgr
sh fxsrwshdg tbyuuhekubdgi pui sgo
uutxgr phhpkhhi prthgey/

uatc,o nho caaui nnghhbh
vhaugv/
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8 verhw prtdg cuhdi

9 t ayhe erh, hutk

11 etnhubhyh xgruuhxgx tpyhhkubd                                                     

42 agrh jnkv tpyhhkubd                                                     
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phhpkhhi tpsghy ctrhfy:

rgdhrubdx tdgbyuri ctvtbski "srgpy
sgzhhi rgptry" pubgo phhpkhhi

sgr "rgetrs" ctrhfy thcgr sh tbyuuhekubdgi pubgo phhpkhhi
 א מאפע וויאזוי דער גאנצער פייפליין וועט לויפן

 פון קרית יואל ביז ניו ווינדסאר נאך די צווייטע פאזע

"ואחריתך ישגה מאוד": די ארבעט וואס האט זיך אנגעהויבן פון דעם קליינעם לאך וועט געענדיגט ווערן בע"ה מיט דעם גראנדיעזן פייפליין פראיעקט

 היסטאריע אין קרית יואל: אנגעהויבן בוי ארבעט פונעם 
לאנג-ערווארטעטן "וואסער פייפליין" פראיעקט
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אינטשעס   24 פון  מאס  א  אין  קומען 
די  אויך  ווי  לאנג,  פיס   35 און  ברייט 
באהעפטונגס  צעמענטענע  פארשידענע 
שטיקער, וועלכע ווערט אריינגעשטעלט 
ביי פארשידענע פונקטן לענגאויס דעם 
באהעפטערס  צעמענטענע  די  פייפליין. 
צום  פונקטן  צוטריט  די  אלס  דינען 
ערד-פלאך  אויפ'ן  אויבן  פון  פייפליין 
פארמאגנדיג אן עקסטער געבוי פון זיבן 
פיס טיף אייזערנע שטיגען ארייגעבויעט 
פון אינעוויייג צו קענען אראפקריכן צו 
אויס פאר  זיך  ווען עס פעלט  פייפס  די 

פאררעכטונגען און מעינטענענס.

אראפגעברענגט  ווערן  אויך  ווי 
און  בולדאוזערס  פון  וואריאציע  א 
טראקטארן, מיט ספעציעלע געצייג אויף 
צו קענען דורכפירן די גרוב-ארבייט און 
די ארבייט פון אראפלאזן די גיגאנטישע 
ווערק  און  מאשינען  אלע  די  פייפס, 
ארבייט  די  פון  לויף  אין  וועלן  געצייג 
זיין סטאנציאנירט אויף דעם דערמאנטן 
שטח, וואס ווערט ספעציעל צוגעגרייט 

אויף דעם געברויך.

נתנו לו זמן לקוץ את האילן:

באזונדערע ארבייט 
פון ביימער שניידן 
לענגאויס די זיבן 

מייל פונעם ערשטן 
פאזע גראבונגען 
ווערט פארענדיגט

טייל  אינטעגראלער  אנדערע  אן 
גרוב- די  פון  צוגרייטונגען  די  פון 
ביימער  די  אריינגענומען  האט  ארבייט 
פארקומען  וועלן  עס  ווי  דארט  שניידן, 
ביימער-באוואקסענע  אויף  גראבונגען 

שטחים.
פארשידענע  ביי  ערווענט  שוין  ווי 
טייל  גרעסטע  די  וועט  געלעגנהייטן, 
אינסטאלירט  ווערן  פייפליין  פונעם 
ראודס,  פאבליק  און  שאסייען  אונטער 
צו  סיי  אויסגעשטעלט  אזוי  איז  דאס 
פארגרינגערן די ארבייט פון אריינלייגן 
צו  אויך  אבער  פייפס,  מאסיווע  די 
די  צו  צוקומען  קענען  צו  ערמעגליכן 
אדער  מעינטענענס  רוטינע  פאר  פייפס 
ברויך  וואס  עפעס  זיך  מאכט  עס  אויב 
ראודס  די  זענען  פאראכטן,  ווערן 
די  שטענדיג  שאסייען  עפנטליכע  און 
לייכסטע אנצוקומען מיט מאשינען און 

טראקטארן.
מיט דעם אלעם זענען פארהאן ביי 
ערשטע  די  לענגאויס  פונקטן  געוויסע 
איבער  פייפליין,  פונעם  מייל  זיבן 
וועלכע די ערשטע פאזע פון די ארבייט 
ווערט יעצט קאנצענטרירט, וואס נעמט 

יא אריין ביימערדיגע באדנס, צי איז דאס 
ווען דער פייפליין ווערט פארקירעוועט 
צו די אקסלען און זייטן פון די ראודס, 
דער  וואו  פונקטן  טייל  ביי  אדער 
פאר  וועלדל  א  אדורך  יא  לויפט  ליניע 
פארשידענע צוועקן, ברויכן די פלעצער 
און  אויסגעהאקט  פאראויס  פון  ווערן 
מאשינען  שווערע  די  פאר  צוגעגרייט 
אנקומען  קענען  צו  גרוב-אפאראטן  און 

און ארבייטן ווי געהעריג.
מאסנאמען  צאללאזע  די  צווישן 
פארשריפטן,  קאנסטראקשאן  און 
פארמאגט דאס ביימער-שניידן א סעזאן 

אז  שטודיעס  אויף  באזירט  זיך,  פאר 
דאס שניידן ביימער ווען דער וועטער 
געוויסע  אז  ברענגט  ווארימער  ווערט 
ביז  ווערן  פארניכטעט  זאלן  אינזעקטן 
עפעס  אונטערגאנג,  פון  שוועל  צום 
ענווייראמענטאלע  די  וואס  איבער 
געזעצן זענען גאר שטרענג, האט די ניו 
פארארדענונג  א   DEC סטעיט  יארק 

ערשטער,  דער  אפריל  ווי  אז שפעטער 
אינמיטן  אויס  יאר  היי  געפאלט  וואס 
נישט  מער  ביימער  קיין  קענען  יו"ט, 

אויסגעהאקט ווערן.
דערפאר האט דער ווילידזש געמוזט 
פראעיקט,  פונעם  חלק  דעם  צואיילן 
פייפליין  די  אז  ווארטנדיג  נישט 
גראבונגען זאלן גרייכן די אלע פלעצער 
וואו עס וועט זיך עווענטועל אויספעלן 
ביימער,  די  אויסהאקן  און  אפצושניידן 
פארגאנגענעם  דעם  האט  מען  און 
מאנאט פון מערץ למס' שוין אפגעשניטן 
וואס  ביימער  אלע  אויסגעליידיגט  און 
שטערן די ארבייט, לענגאויס די גאנצע 
זיבן מייל ווי דער ערשטע פאזע פונעם 

פייפליין וועט דורכלויפן.

 מעינות אזי יזובון ומי 
ישע ישאבון:

ארבייט אויף 
קוועלער און פאמפ-

סטאנציע אין 
מאונטענוויל ווערט 

צוגעגרייט
צו די זעלבע צייט וואס די 'טאמקא' 
אריינצוציען  ארבייטן  גייט  פירמע 
אונטערערדיש,  פייפס  מעכטיגע  די 
יואל  קרית  פון  מייל  זיבן  די  לענגאויס 
ארבייט  די  וואס  מאונטענוויל,  ביז 
צו  קרוב  ציען  צו  זיך  געשאצט  ווערט 
מען  רישט  צייט  זעלבע  די  אין  יאר,  א 
ארבייט  מאסיווע  די  אנצוהייבן  זיך 
די  צוצוגרייטן  מאונטענוויל  אין  דארט 
פאמפ- דעם  אויפבויען  און  קוועלער 

סטאנציע, צו זיין גרייט אויף ווען דער 
פייפליין וועט דארט האלטן.

צייט  א  מיט  באשריבן  שוין  ווי 
צוריק, האט דער ווילידזש אפגעקויפט א 
גרויסן באדן פון צען אקער-לאנד אינעם 
קארנוואל,  אין  געגענט  מאונטענוויל 
וועלכע געפינט זיך ביים צענטער-פונקט 
מייל  זיבן  פייפליין,  צוקונפטיגן  פונעם 
מייל  זעקס  און  יואל  קרית  פון  אוועק 
פייפליין  דער  וואו  ווינדסאר,  ניו  פון 
צום  ווערן  באהאפטן  ענדגילטיג  וועט 

גיגאנטישן 'קעטסקיל עקוועדאקט'.
מאונטענוויל  אין  פראפערטי  די 
באזונדערע  צוויי  בעז"ה  דינען  וועט 
פייפליין  פאר'ן  ארויסצוהעלפן  צילן 

פראיעקט. 
ארגינעל האט דער ווילידזש געהאט 
פון  צוועק  פאר'ן  שטח  דעם  געקויפט 

פאמפ-סטאנציע,  א  דארט  אויפבויען 
נידריגסטער  דער  איז  דארט  וויבאלד 
פונקט פונעם פייפליין און עס פארלאנגט 
א  אינסטאלירט  ווערן  זאל  עס  אז  זיך 
זאל  וואס  פאמפ-אפאראט  מאסיווער 
פלוס,  וואסער  די  פאר  קראפט  צוגעבן 
ווען דער  ווערן אפגעשוואכט  צו  נישט 
וואסער הייבט אן גיין בארג ארויף קיין 

קרית יואל.
זיין  אין  ווילידזש,  דער  אבער 
טרעפן  צו  גאלאפ  אומאויפהערליכן 
קרית  פאר  קוועלער  וואסער  פרישע 
פון  ווייט  נישט  אז  וויסנדיג  און  יואל, 
שפרודלדיגע  זיך  געפינען  שטח  דעם 
האט  קוועלער  וואסער  נאטורליכע 
געלעגנהייט  די  אויסצונוצן  באשלאסן 

צו נאכזוכן אויב מ'וועט טרעפן פרישע 
אקער,  צען  דאזיגע  די  אין  וואסער 
ארויסגעשטעלט  זיך  האט  תלי"ת  און 
וואס  דשמיא  סיעתא  געוואלדיגע  די 
דרבנן  שלוחי  געטרייע  די  באגלייט 
ווען נאך פארשידענע  ווילידזש,  אינעם 
אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  טעסטן 
קענען  אינאיינעם  קוועלער  עטליכע  די 
אנדערהאלבן  ווי  אזויפיל  פראדוצירן 

מיליאן גאללאן וואסער טעגליך!
פרעגן  אודאי  דאך  מען  וועט 
רעדע  א  דא  נאך  בכלל  איז  פארוואס 
בעת  וואסער,  פאר  קוועלער  איבער 
וואס מען רעדט דאך פונעם ענדגילטיגן 
לעזונג צום וואסער קריזיס דורך נעמען 
וואסער פונעם קעטסקיל עקוועדאקט?! 
דער תירוץ דערצו איז צווייפאכיג. צום 
צו  תנאי  א  אלס  זיך  פארלאנגט  ערשט 
אנצושליסן  זיך  רשות  באקומען  קענען 
ווילידזש  דער  אז  עקוועדאקט  אינעם 
קענען  צו  בעק-אפ  א  פארמאגן  זאל 
אין  סופליי,  וואסער  גאנצע  די  ערזעצן 
פאל וואס דער עקוועדאקט גייט ארויס 
צו  למשל  ווי  באנוץ  פון  צייטווייליג 
פאררעכטן עפעס אדער אין פאל פון אן 

עמערזשענסי.
דער  וואס  נאכדעם  צווייטנס, 
די  איינגעהאנדלט  האט  ווילידזש 
קוועלער,  שעפערישע  די  מיט  שטחים 
געדאנק  נייער  דער  אונטערקומען  איז 
פון צוטיילן דעם פייפליין פראיעקט אין 
צוויי פאזעס, וויסנדיג אז דאס ציען דעם 
פייפליין איבער די גאנצע דרייצן מייל, 
באהעפטן  זיך  עצם  דאס  נאכדעם  און 
בדרך  וועט  און  קען,  עקוועדאקט  צום 
לענגערע  א  פארציען  נאך  זיך  הטבע, 
ערשטע  די  ציען  קודם  מען  זאל  צייט, 
זיך  און  מאונטענוויל  צו  ביז  מייל  זיבן 
וואסער- דארטיגע  די  צו  באהעפטן 
קוועלער, וועלכע וועלן באלד אריינגיין 
אין באנוץ צוצולייגן צום עקזיסטירנדן 
סופליי פון די לאקאלע קוועלער און זיין 
א דראמאטישער זאפארטיגער הילף אין 

ליכט פונעם שטייגנדן פארלאנג.
ווילידזש  דער  האט  באזונדער   
אפגעקויפט א צווייטן באדן נאנטער צו 
קרית יואל, ביים ווינקל וואו דער קאונטי 
רוט 44 טרעפט זיך מיטן סטעיט רוט 32, 
אויפ'ן  לויפן  וועט  פייפליין  דער  וואו 
וועט  דארט  און  ווינדסאר,  ניו  צו  וועג 
אויפגעשטעלט ווערן א צווייטע פאמפ-
וואסער  דעם  ארויסצוהעלפן  סטאנציע 
פליסן געמיטליך פון מאונטעינוויל ביז 
קרית יואל, קודם פון די איצטיגע גרויסע 
דעם  פון  עווענטועל  און  קוועלער 

גאנצער  דער  ווען  עקוועדאקט,  סיטי 
פייפליין וועט זיין פארטיג בשעה טובה 

ומוצלחת.
פאמפ-סטאנציע  באזונדערע  די 
ווערט אויפגעשטעלט וויבאלד אין לויף 
פארש-ארבעט  דורכדרינגליכע  די  פון 
ווילידזש האט אריינגעלייגט  וואס דער 
במשך די יארן, האט זיך ארויסגעשטעלט 
אז מ'קען מאכן דעם פייפליין אויף צוויי 
פון  פייפ  לאנגע  איין  בויען   )1 וועגן: 
קרית יואל ביז מאונטעינוויל, אבער דאן 
וועט דאס באדייטן אז דער וואסער פלוס 
די  לענגאויס  צי  איין  אין  לויפן  וועט 
גאנצע זיבן מייל, און דאס וועט מאכן א 
אינערהאלב  דרוק  שטארקן  געוואלדיגן 
א  וואסער  האט  באקאנט  )ווי  פייפס  די 
מורא'דיגן דרוק ווי לענגער עס לויפט(, 
צושטעלן  מ'דארף  אז  מיינט  וואס 
א  מאכן   )2 פייפס;  שטארקע  ספעציעל 
אינמיטן  פאמפ-סטאנציע  עקסטערע 
וועג, וואס דורך די עלעקטרישע פאמפס 
פרישן  א  באקומען  וואסער  די  וועט 
זיבן- דעם  אינמיטן  שטויס-קראפט 
נישט  עס  וועט  אזוי  און  וועג,  מייליגן 
פארמאגן דעם זעלבן שטארקן דרוק, און 
במילא וועט מען קענען נוצן שוואכערע 
פאר  גענוג  פונקט  זענען  וואס  פייפס, 

דעם שוואכערן וואסער-דרוק.
חשבונות  אלע  אדורכגיין  נאכ'ן 
זיך  האט  אינזשענירן  געניטע  די  מיט 
לוינט  פינאנציעל  אז  ארויסגעשטעלט 
עקסטערע  א  מאכן  צו  ענדערש  זיך 
ווי  וועג,  אינמיטן  פאמפ-סטאנציע 
ספעציעל- די  אינסטאלירן  דארפן 
זעלבסטפארשטענדליך  און  שטארקע 
גאר-טייערע פייפס. בפרט ווען מ'נעמט 
די  מעינטעינען  דאס  אז  באטראכט  אין 
א  איז  יארן  קומענדיגע  די  אין  פייפס 
מיט  און  הוצאה,  גרויסע  באזונדערע 
מער  אסאך  עס  וועט  פייפס  טייערע  די 
געהעריג,  ווי  אויפצוהאלטן  אפקאסטן 
און פארריכטן ווען אימער עס מאכט זיך 

א פראבלעם.
שוין  האט  ווילידזש  דער 
און  פאפירן  נויטיגע  די  אריינגעגעבן 
סטעיט  יארק  ניו  צום  אפליקאציעס 
די  ערהאלטן  קענען  צו  אויף   DEC
פערמיטס פאר די קוועלער און פאמפ-
אז  האפן  צום  איז  עס  און  אפאראטן, 
ווען דער פייפליין וועט אי"ה אנקומען 
די  וועלן שוין  אין מאנטענוויל בעז"ה, 
קענען  צו  אויף  גרייט  זיין  אפאראטן 
וואסער  קוואל  ארטיגע  די  צושטעלן 

פאר קרית יואל'ס געברויך.

 היסטאריע אין קרית יואל: אנגעהויבן בוי ארבעט פונעם 
לאנג-ערווארטעטן "וואסער פייפליין" פראיעקט

די ארבעטער פון "טאמקא קאנסטראקשען" טיף אינמיטן דער ארבעט

איינע פון די אנדערע גראנדיעזע פראיעקטן וואס "טאמקא 
קאנסטראקשען" האט דורכגעפירט אין ניו דזשערסי

 דער אריינגאנג וואו די וואסער פון די קעטסקילס רעזערווארן 
גייט אריין צום "סיטי עקוואדאקט"
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אין באטראכט און זיך רעכענענדיג מיט 
וועלכע  השכונה  תושבי  חשוב'ע  די  
די  זאגן  און  סדר  צום  זעצן  זיך  גייען 
וואס  הדחק,  זו  הלחץ  ואת  ווערטער 
אוועקצוקערן  שווער  זייער  מאכן  וועט 
אינעם  געדרענג  פונעם  מחשבות  די 
נאך  מען  זאל  אויב  ביהמ"ד  קליינעם 

דארט דארפן דאווענען אום יו"ט.
חודש  פארגאנגענעם  ענדליך 
אין  געזעהן  ב"ה  זיך  מען  האט  שבט, 
מ'קען  וואו  פאזיציע,  פינאנציעלע  א 
דאס  בויען  צו  ווייטער  צוטרעטן  שוין 
ביהמ"ד, נאכדעם וואס דער רב שליט"א 
ממש  האבן  עסקנים  די  מיט  אינאיינעם 
אנצוקלאפן  געשפענדעט  נאכט  יעדע 
אין די טירן פון נדיבים בעם, והם הביאו 
באוויזן  בעז"ה  מען  האט  נדבה,  אליו 
אסטראנאמישען  דעם  אריינצוברענגען 
מיליאן  דריי-פערטל  נאך  א  פון  סכום 
דאלער, וואס מיט דעם האט מען געקענט 
פארבליבענע  די  אויסצאלן  כאטש 
און  אהין  ביז  ארבייט  די  פון  חובות 
געלט  גענוג  אריינגעשטעלט  צוביסליך 
בוי-אונטערנעמער  די  אז  קאסע  די  אין 
זאלן גרייט זיין צו גיין פאראויס מיט די 

ארבייט.
פינאנציעלע  באזונדערע  א 
שאפן  צו  געווען  איז  אונטערנעמונג 
קעגן  געלט  אויסצולייגן  'הלוואות', 
הבטחות פון גרעסערע נדבנים, וועלכע 
אויסצוצאלן  געווען  מתחייב  זיך  האבן 
טערמינען.  לענגערע  אין  נדבות  זייערע 
צו  באוויזן  האט  הבנין  קרן  וועד  דער 
ערהאלטן ריזיגע הלוואות פונעם גמ"ח 
מהרי"ט, גמ"ח שבת אחי"ם, גמ"ח זכרון 
יטב  דקהל  פיגא  אהל  בביהמ"ד  משה 
לב, אבער דערצו האט זיך פארלאנגט אז 
עס זאל אריינגעשטעלט ווערן פקדונות 
אינעם דערמאנטן גמ"ח אין די סכומים 

פון די הלוואות.
פאר דעם צוועק האט זיך געשאפן א 
באזונדערע קאמיטע פון טייערע עסקנים 
וואס האבן גענומען אויף זיך ארומצוגיין 
זיין  מעורר  און  השכונה  תושבי  די  צו 
אריינצושטעלן  פרובירן  זאלן  זיי  אז 
און  גמ"ח,  אינעם  פקדונות  גרעסערע 
צו  עסקנים  די  ארויסהעלפן  ארום  אזוי 
הלוואות.  נויטיגע  די  ערהאלטן  קענען 
ווארעם  זיך  האט  עולם  דער  תלי"ת 
איז  צייט  קורצע  א  ביז  און  אנגערופן 
סכומים  געזוכטע  די  געווארן  געשאפן 
קענען  צו  פינאנציעל  ארויסצוהעלפן 

ווייטער שטופן דעם וואגן.
באזונדער איז גאר שטארק געקומען 
הבנין",  קרן  "ועד  פאר'ן  צוהילף 
געטרייע  און  העכסט-ווארימע  די 
מיטארבעט פון די אנדערע צוויי גרויסע 
און  מהרי"ט  גמ"ח  גמ"ח'ן,  קהל'ישע 

גמ"ח חסדי מנחם זאב שע"י שבת אחים, 
וועלכע האבן גאר אסאך ארויסגעהאלפן 
מיט'ן צושטעלן גרעסערע הלוואות, צו 
פארזעצן  קענען  מ'זאל  אז  ערמעגליכן 
מיט די העפטיגע ארבעט לטובת הרבים, 
וואס מיט דעם האבן זיי אוודאי געטוען 
די  וואס  גמ"ח  פון  מצוה  גרעסטע  די 
אויף  זיין  אי"ה  וועט  דערפון  הנאה 

לאנגע יארן.
נאר  זאל  עס  אומגלויבליך  ווי 
יאר  פארגאנגענעם  אז  קלינגען,  נישט 
אויפ'ן  ביימער  געווען  נאך  ווינטער 
שטח הביהמ"ד, און אין א קורצע צייט 
באוויזן  דשמיא  בסיעתא  מען  האט 
חלק  צענטראלער  א  אהערצושטעלן 
צייט  א  אין  אלעס  המדרש,  בית  פונעם 
וואכן  געציילטע  בלויז  פון  אפשניט 

וואס איז פארבליבן ביז פסח!
במשך די תקופה פון די בוי ארבעט, 
האבן  וואכן,  לעצטערע  די  אין  ובפרט 
זייט- געארבייט  פירמעס  בוי  מערערע 

איז  העבודה  בראש  ווען  ביי-זייט, 
דער  ווי  אנדערער  קיין  נישט  מנציח 
בוי  לעגענדארער  דער  הבונים',  'מלך 
בניני  יואל'ס  קרית  פון  אונטערנעמער 
מו"ה  יפה  שדעתו  כהן  הרה"ח  הכבוד, 
הי"ו  ראזענבערג  הכהן  אביגדור  ר' 
ואתו עמו די געטרייע חברי הנהלת קרן 
הבנין, וואס ממש יום ולילה לא ישבותו 
בנין  פראכטפולן  דעם  אהערצושטעלן 
אין אזא קורצע צייט. צו די רעכטע האנט 
פון די הנהלה זענען כסדר צוגעשטאנען 
די געטרייע חברי הנהלה הקהלה והקריה 
הרבני  דדהבא  צנתרא  תרי  די  ובראשם 
ראה"ק  הי"ו  ווידער  אברהם  ר'  החסיד 
מאיר  ר'  החסיד  הרבני  און  מעיאר,  און 

הירש הי"ו מראשי הקהלה והמוסדות.

כראנאלאגישע איבערזיכט 
איבער די העפטיגע ארבעט 

אין די פארגאנגענע וואכן
די  במשך  מען  האט  געזאגט  ווי 
צוריקגעקערט  זיך  וואכן  פארגאנגענע 
האט  מען  ווי  דארט  ארבייט,  די  צו 
די  פאר  ביהמ"ד  דעם  איבערגעלאזט 
ימים נוראים. צום אלעם ערשט האט מען 
אינסטאלעישאן  די  אריינלייגן  געמוזט 
אין די ווענט פונעם בנין, וואס דינט צו 
האלטן דעם בנין ווארים דורכ'ן ווינטער 
און צו האלן קיל דורכ'ן זומער. דערנאך 
האט זיך אנגעהויבן די העפטיגע ארבעט 
הביהמ"ד,  היכל  אינעם  אינעווייניג 
וועלכע איז נאך געווען גענצליך רוי ביז 

דאן.
הביהמ"ד  היכל  אינעם  ארבעט  די 
אהערשטעלן  דאס  אריינגענומען  האט 
דעם אויג-פארכאפנדן 24 הויך-פיסיגער 
דאך פונעם בנין. דער דאך איז קונצליך 
אקוסטיש,  ספעציעל  אהערגעשטעלט 

פארלוירן  נישט  זאל  קול  דער  אז 
אויסער  היכל.  ריזיגער  אזא  אין  ווערן 
מיט  באצירט  שיין  דאך  דער  איז  דעם 
ולרומם  לפאר  ארכיטעקטור,  הערליכע 
אויך  איז  דאך  אויפ'ן  אלוקינו.  בית 
'טרעק'  א  געווארן  אריינגעשטעלט 
וועט  וואס  וואנט,  ריקעדיגער  א  פאר 
ווערן  אריינגעשטעלט  עווענטועל 
החול,  ימי  די  פאר  המדרש  בית  אינעם 
וואס  הביהמ"ד  היכל  דעם  אפצוטיילן 
וועט דינען אלס היכל התורה דורכאויס 
די וואך און א באזונדערע גרויסע היכל 
השיעורים, וואו עס וועלן פארגעלערנט 
רעגלמעסיגע  און  טעגליכע  די  ווערן 
שיעורים פונעם רב שליט"א און אנדערע 

מגידי שיעור.
האבן  צייט  זעלבער  דער  צו 
בוי-פירמעס  באזונדערע  געארבעט 
ספרינקלער  די  אריינצושטעלן 
די  און  בנין,  גאנצן  אינעם  סיסטעמען 

בשעת  איינריכטונגען,  עיר-קאנדישאן 
די  לייגן  אונטערנעמער  אנדערע  וואס 
אויפ'ן דאך.  די לעקטערס  און  שיטראק 
קענען  זאל  ארבעט  ערליי  אלע  די  כדי 
האט  איינמאל  אויף  ווערן  דורכגעפירט 
די ועד קרן הבנין געברויכט דינגען פיר 
)באקאנט  הייב-אפאראטן  באזונדערע 
נישט  מ'זאל  אז  "סיזער-ליפטס"(  אלס 
ביז  ווארטן  צו  צייט  פארלירן  דארפן 
מיט  פארענדיגט  פירמע  איין  ווילאנג 

זייער ארבעט.
זיך  מען  האט  אינדערצווישן 
געטראפן אין א געיעג קעגן דעם זייגער. 
פורים  ביי  געהאלטן  שוין  מ'האט 
העעל"ט מיט קארגע פיר וואכן ביז פסח, 
און דא איז נאך געווען מאסיווע ארבייט 
אויסגעזען  נישט  כמעט  האט  וואס 
מעגליך צו ענדיגן. די עסקנים האבן זיך 
שנעלע  געמאכט  און  אריענטירט  שנעל 
געטאן  נאך  ברויך  עס  וואס  חשבונות 

וויכטיג צו קענען אריינגיין אויף  ווערן 
אנגעהויבן  פורים  שושן  פון  טוב.  יום 
א  אראפגעלאזט  טעגליך  זיך  האבן 
מחנה מיט אריבער צוואנציג ארבייטער 
ארבייט  די  און  פירמעס,  מערערע  פון 
האט אנגעהויבן גיין אין א גאלאפירנדע 
אימפעט, ווען יעדן טאג ריקט זיך דער 

בנין נענטער צו קענען ווערן געעפנט.
די וואכן צווישן פורים און  פסח האט 
צוגרייטן  פון  ארבייט  די  אריינגענומען 
און  אויסקאלעכען  קענען  צו  ווענט  די 
האט  דעם  צו  פעינטן.  צום  אנגרייטן 
זאל  ביהמ"ד  דאס  אז  אויסגעפעלט  זיך 
מאס,  געוויסער  א  צו  געהייצט  ווערן 
פונעם  וועטערס  קאלטע  די  אין  וואס 
פארגאנגענעם חודש האט דאס געמיינט 
צו דינגען ספעציעלע הייצונג אפאראטן, 
קען  סיסטעם  הייצונג  אייגענע  די  ווייל 
וואס  בשעת  אנגעצינדן  ווערן  נישט 

מ'ארבייט אויף די ווענט.
האט  שטאב  באזונדערע  א 
אנדערע  און  טיילס  די  אויף  געארבייט 
די  אין  אינדרויסן  איינריכטונגען 
שטיבלעך  דרויסנדיגע  און  האלוועיס 
אויך  ווי  ביהמ"ד,  פונעם  שטאק  אויפ'ן 
איז  וואס  שול,  ווייבער  אין  אויבן 
געווארן הערליך אויסגעפלאסטערט מיט 
אינאיינעם  אלעס  טיילס.  פראכטפולע 
איז אינסטאלירט געווארן איבער 4,500 
סק. פיס פון טיילס אין א צייט אפשניט 
פון בלויז איין וואך! ארבעט וואס ברויך 
געווענליך נעמען ביילייפיג דריי וואכן. 
געארבייט  האט  הביהמ"ד  היכל  אינעם 
אן עקסטערע שטאב אראפצולייגן דעם 
הערליכען פארקעי פאדלאגע, וואס דאס 

אליינס איז נישט קיין קליינע ארבייט.
די אלע זאכן האבן זיך אויסגעפעלט 
צו טאן נאך איידער מען ציעט זיך אריין 
ברויכן  צו  נישט  כדי  ביהמ"ד,  אינעם 
נאכאמאל איבערלאזן דאס ביהמ"ד, און 
אפילו עס פארבלייבט נאך אסאך ארבייט 
אויף נאך יו"ט צו האבן דאם גאנצן בנין 
איבריגע  די  וועט  פיקס-פארטיג, פארט 
אייבערשטנ'ס  מיט'ן  קענען  ארבייט 
די  איבער  אויסגעפירט  ווערן  הילף 
בעיקר  ווערט  ביהמ"ד  דאס  ווען  וואך, 
גענוצט אויף שבתים וימים טובים. אין 
די לעצטע מינוטן האבן די עסקנים אויך 
באשלאסן צו ענדיגן די מיטלסטע שטיגן 
ביי די צענטראלע אריינגאנג פונעם בנין, 
ווי אויך אריינשטעלן די הערליכע טירן 
וועלכע  טרעפ  די  צו  בנוסף  בנין,  צום 
אויפ'ן  נאר  פיגורירט  היינט  ביז  האבן 
מיטעלסטע  די  בנין.  פונעם  זייט  לינקע 
אויסגעשטאט  ספעציעל  ווערן  שטיגן 
מיט הייצונג אלס אן אונטערלאגע, וואס 
אייזיגע  און  שנייען  פון  פאל  אין  דינט 
חלילה  זאלן  שטיגן  די  אז  וועטערס, 

נישט פירן צו קיין סכנה.
.
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דער חלום ווערט א פאקט; 
מ'רישט זיך אריבערצוגיין צום 

נייעם בניןֱ!
אויסטערלישע  די  אדרוכגייענדיג 
וואכן איז פארשטענדליך  שווערע פאר 
האט  וואס  שמחה  גרויסע  די 
השכונה,  תושבי  אלע  ארומגענומען 
הערנדיג די ענדגילטיגע מעלדונג פון די 
ערנסט  טאקע  זיך  מ'רישט  אז  עסקנים, 
צום  ביהמ"ד  נייעם  אינעם  אריינצוגיין 
די  פסח.  טוב  יום  בעפארשטייענדן 
הנהלת הביהמ"ד האט פראקלאמירט א 
ספעציעלע זיצן קאמיטע, וועלכע האבן 
זיצן  די  פון  מאפע  די  ארויסגעלייגט 
נייעם ביהמ"ד, און צוגעשטעלט  אינעם 
ערב  פארנומענעם  אינעם  טעג  עטליכע 
די  פאר  ערמעגליכן  צו  סעזאן,  פסח 
תשובי השכונה זיך צו קענען מסדר זיין 

מיט א קביעות מקום.
דינגען  קענען  צו  אויף  פארצוג  א 
תושבים,  די  באקומען  האבן  זיצן 
אינעם  חלק  א  גענומען  האבן  וועלכע 
וועלכע  אין  קאמפיין,  הבית'  'יסוד 
תושבים  חשוב'ע  די  פון  מערסטנטייל 
זיין  מנדב  מיטן  אנגעשלאסן  זיך  האבן 
פאר  דאלער  הונדערט  אכצן  לכה"פ 

געבוי פונעם ביהמ"ד.
עס האט זיך געלוינט אריינצוקומען 
די  אין  ביהמ"ד  קליינעם  אינעם 

די  פסח.  פאר  וואכן  צוויי  לעצטע 
פון  געמיטער  אויפגעהייטערטע 
האבן  לומדים  און  מתפללים  די 
מ'האט  פנימ'ער.  די  אדורכגעשיינט 
די  אויף  שמחה  די  ליינען  געקענט 
לאנג  אויפ'ן  גרייטנדיג  זיך  שטערנס, 
אל  אנצוקומען  מינוט  ערווארטעטן 
צו א מקום רחבת  ואל הנחלה  המנוחה 
זיין  שיח  שופך  קענען  צו  כדי  ידים, 
לערנען  און  באשעפער  הייליגן  פאר'ן 
די שיעורי תורה מיט הרחבת הדעת אין 
קליינעם  יעצטיגן  ביז  צום  קאנטראסט 
ביהמ"ד. די טייערע מתפללים האבן כסדר 
ווערטער  דאנק  זייערע  אויסגעדריקט 
אז  פארשטייענדיג  עסקנים,  די  פאר 
דאס איז בכלל נישט געווען קיין גרינגע 
עבודה אהערצושטעלן און איינזעענדיג 
אז די שכונה איז ב"ה געשאנקן געווארן 

מיט איבערגעגעבענע אינגעלייט.
עקסטאז  פונעם  קלימאקס  דער 
פונעם  דרשה  די  ביי  געקומען  איז 
שבת  פארגאנגענעם  שליט"א  רב 
א  ווי  געווען  איז  וועלכע  ויקרא,  פר' 
געזעגענוגס דרשה פאר'ן אלטן ביהמ"ד 
של  אכסניא  אלס  געדינט  האט  וואס 
דריי  אריבער  פארגאנגענע  די  תורה 
יאר, צוגעשטעלט דורך הרבני הנגיד ר' 
און  הי"ו,  גאלדבערגער  יודא  אברהם 
גלייכצייטיג א דרשת הכנה צום פתיחת 
רב  דער  ביהמ"ד.  נייעם  פונעם  שערים 

שמיה  פקיע  איז  וועלכער  שליט"א, 
אלס א נואם בחסד עליון און פה מפיק 
מרגליות, האט אנגעהויבן די דרשה פאר 
מיט  קודם  ביהמ"ד,  געפאקטן  פיל  א 
יו"ט  צום  הכנה  און  התעוררות  דברי 
רעיונות  הערליכע  מיט  מתובל  פסח, 
איז  דארט  פון  כדרכו.  אגדה  דברי  און 
התרגשות  דברי  צו  אריבער  רב  דער 
היסטארישען  דעם  אפצוצייכענען 
די  אפ  ווארט  וואס  מיילשטיין 

קומענדיגע וואכן די מתפללי הביהמ"ד 
ותושבי השכונה.

רב  דער  האט  ווערטער  זיינע  אין 
שליט"א מאריך געווען מיט דברי שבח 
אויף די חשוב'ע מתפללים, וועלכע האבן 
מיט פארשטענדעניש אויסגעווארט און 
ארויסגעהאלפן די גבאים, ולא אמר אדם 
רב  דער  האט  באזונדער  המקום.  לי  צר 
ארויסגעהויבן די געהויבענע תפלות און 
שטארקע ערנסטקייט פונעם ציבור, וואס 
און  נאנט  געמאכט  באקאנט  זיך  האט 
ווייט, קומענדיג שטארק צו הילף ביים 
שאפן געלט פארן נייעם ביהמ"ד, אסאך 
מער ווי מען האט זיך גערישט, ווען די 
אויסגעדריקט  אחד  פה  האבן  נדבנים 
אין  נכבד  חלק  א  האבן  צו  רצון  זייער 
אזא מקום קדוש, וואס ציכינט זיך אויס 
זעלטענעם  א  אויף  העיולם  עמודי  בג' 

פארנעם.
דער  האט  צייט  זעלבע  די  צו 
און  ווידערהאלט  שליט"א  רב 
איבערגע'חזר'ט די דברות קודש פן מר 
חותנו כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א, 
אריין  מאל  ערשטע  דאס  איז  מען  ווען 
אינעם ביהמ"ד החדש, וואו די מתפללים 
אז  זכיה  די  געהאט  האבן  תושבים  און 
ארויפגעקומען  איז  שליט"א  רבי  דער 
ועריכת  שבת  תפילת  ערשטע  די  צו 

דעמאלס  האט  רבי  דער  הטהור.  שלחן 
קדושת  איבער  געווען  מעורר  שטארק 
געבן  אכטונג  מ'זאל  אז  המדרש,  בית 
ווענט  הייליגע  די  פארשמירן  צו  נישט 
אבאכט  גיט  מען  ווי  גענוי  ברוחניות, 
בגשמיות, דורכ'ן עומד זיין על המשמר 
נישט צו רעדן ביים דאווענען און קריאת 
התורה, ווי עס פאסט פאר אזא הייליגער 
מיסודו  קדושה  קהלה  און  בית המדרש 

של מרן רבינו הקוה"ט בעל דברי יואל 
וואס דער טאטע  יסודות  די  זי"ע, אויף 
זי"ע האט  מרן רביה"ק בעל ברך משה 

ממשיך געווען אלע יארן.
רב  דער  האט  דרשה  די  ביי 
אויסגענוצט  שטארק  אויך  שליט"א 
די  פאר  באדאנקען  צו  געלעגנהייט  די 
ארויסגעהאלפן  האבן  וועלכע  אלע 
בגוף ובממון אהערצושטעלן דעם בנין 
צו  ווייטער  אויף  בעטנדיג  און  מפואר, 
שטיין צו די רעכטע הענט פון די גבאים 
אויפהאלטן  קענען  צו  עסקנים  און 
דרשה  די  אונטערנעמונג.  ריזיגער  אזא 
און  השפעה  שטארקע  א  געהאט  האט 
ותבוא עליו  יונעם  ולהשומע  אפקלאנג, 

ברכת טוב.

צוקונפטיגע פלענער גענצליך 
צו ענדיגן דעם בנין מפואר

די לעצטע הכנות בעת מיר גייען צום 
דרוק נעמט אריין דאס אריינברענגען א 
ריזיגע ריינוגונג פירמע אנצוגרייטן דאס 
בדיקת  זונטאג  און  יו"ט,  פאר  ביהמ"ד 
חמץ אריבערצופירן די בענק און טישן 
די  מיט  אינעאיינעם  ביהמ"ד  אלטן  פון 
הייליגע  די  פון  שפיץ  און  קודש  ספרי 
באקומען  וועלן  וועלכע  תורה,  ספרי 
אינעם  היים  פערמאנענטע  זייער 
לאכסניא  וכיאות  כראוי  בנין  הערליכן 
של תורה. דער יום טוב פסח וועט פאר 
לאנגע יארן געדענקט ווערן ביי תושבי 
שכונת ברך משה, אלס א פרייליכער יום 

טוב אין פולן זין פון ווארט.
ווי די עסקנים געבן איבער, וועט די 
פסח  נאך  ווייטער  אנגיין  אי"ה  ארבייט 
אויף קענען ברענגען דעם בנין לידי גמר, 
הערליכע  די  אויפשטעלן  מיינט  דאס 
ספרים שרענק אויפ'ן מערב זייט פונעם 
מיט  אנפילן  זיי  און  הביהמ"ד  היכל 
און  קודש,  ספרי  פון  אוצר  ריזיגן  א 
צוענדיגן די דרויסנדיגע סטאקאו-שמיר 
וואס פעלט זיך אויס צו האלטן דעם בנין, 
און דינט אלס א שיכט פון אינסולעישאן 
מען  וועט  אויך  ווי  הייצונג.  פאר 
פארענדיגן  צו  ארבטע  די  מיט  אנגיין 
שטאק  אויפ'ן  שטיבער  דרויסנדיגע  די 
און  ווייבער שוהל,  און  ביהמ"ד  פונעם 
צוויי  די  צו  בעז"ה  נעמען  זיך  דערנאך 
וואס  בנין  פונעם  שטאקן  אונטערשטע 

איז א פראיעקט פאר זיך.
די אונטערשטע שטאקן וועלן לויט'ן 
פלאן אנטהאלטן; א הערליכע מקוה מיט 
הערליכע איינריכטונגען, און פיר חדרים 
שטיבלעך  מיט  מנינים,  טעגליכע  פאר 
נאך  און  משמש  און  איד  מקוה  פאר'ן 
זיך  פארשטייט  הצטרכות'ער,  אנדערע 
פרישע  א  אויספעלן  וועט  דעם  צו  אז 
רונדע מיט נדבות דאס אהערצושטעלן, 
וועכלע  העסקנים  על  חזקה  אבער 
מיטן  ווייטער  צו ארבייטן  אנטשפרעכן 
געלטער  די  אויפצוטרייבן  זעלבן חשק, 
המפואר  בנין  דעם  פארפולקומען  און 
אומרים  והמתחיל במצוה  כליל בהדרו, 

לו גמור.
עסקנים  די  טוען  גלייכצייטיג 
ציבור,  ברייטן  צו  אפעלירן 
נעמען  און  האנט  א  אויסצושטרעקן 
צו  מצוה,  געוואלדיגע  אזא  אין  חלק  א 
לה'  גדול  בנין  דעם  אויפבויען  העלפן 
פאר  בעז"ה  דינען  וועט  וואס  ולתורתו, 
טויזנטער שעות תורה ותפלה דורכאויס 
ווערן  נכלל  וועט אוודאי  און  יאר,  דעם 
אינעם עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות 

שבבל להיקבע בארץ ישראל במהרה.

ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה.

שמחה דקדושה מיט'ן פערמאנענטן עפענונג פונעם מאיעסטעטישן 
בנין ביהמ"ד החדש "ישמח משה" אין "שכונת ברך משה"

ארבעט ווערט אריינגעלייגט ביים צענטראלן אריינגאנג
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פאר'ן  פארנעם  געשמאקן  א  גאר  אויף 
געברויך פון תושבי קרית יואל.

החיים  'רוח  פונעם  עפענונג  די 
גרויס  ארויס  רופט  פארק'  קינדער 
נאכדעם  איינוואוינער,  אלע  ביי  פרייד 
ארויסגעקוקט  לאנג  שוין  מ'האט  וואס 
זיין  זאל  וואס  פארק  קינדער  א  אויף 
פון  געברויך  פאר'ן  צופרידנשטעלנד 
דער  געשטיגן  איז  בפרט  יואל.  קרית 
עקסטאז און ערווארטונג נאכדעם וואס 
מיטגעטיילט  האט  הקריה  הנהלת  די 
גראנדיעזע  די  איינוואוינער  די  מיט 
פלענער איבער אויפשטעלן א פולקאמע 
מערערע  מיט  קור-ארט'  החיים  'רוח 
'רוח החיים'  א  צו ברענגען  פראיעקטן, 

פאר תושבי קרית יואל.
דעריבער איז יעצט גאר דערפרייענד 
צו זעהן אז א גאר צענטראלער טייל פון 
א  ווירקליך  שוין  איז  'פאנטאזיע',  די 
רעאליטעט און א פאקט, און די ערשטע 
'רוח  פאזע דערפון איז דער הערליכער 
החיים קינדער פארק' וואס ווערט שוין 
המועד  חול  דעם  אויף  ב"ה  געעפענט 

הבעל"ט.

בגשמיות וברוחניות
פארק"  קינדער  החיים  "רוח  דער 
געפינט זיך בגלילות קרית יואל, אויף א 
אויף  וועי'  החיים  'רוח  גאס  ספעציעלן 
לארקין דרייוו, אויף א ריזיגן שטח וואס 
ארומגענומען  ווילידזש,  צום  געהער 
פאנאראמע,  אויג-פארכאפנדע  אן  מיט 
גענצליך אפגעזונדערט פון די ארומיגע 
פאר'ן  פאסט  עס  ווי  שכנים,  גוי'אישע 
תושבי  פאר  בפרט  ישכון",  לבדד  "עם 
ב"ה  לעבן  וועלכע  יואל",  "קרית 
כרכים  "ישיבת  פונעם  אפגעזונדערט 
קשה" און זוכן נישט צו פארוויילן מיט 
גוי'אישע  א  אין  קינדערלעך  ריינע  די 
די  מיט  זיך  מיט  ברענגט  וואס  סביבה 

איבלן פון די טמא'נע גאס.
די ווילידזש האט געלאזט ספעציעל 
אויספלאסטערן א פריוואטע ראוד אריין 
שלענגלט  וועלכע  דרייוו,  לארקין  פון 
פארק,  צום  ביז  וועלדל  דעם  דורך  זיך 
אויג  דרויסנדיגער  קיין  נישט  ציט  און 

פון אומגעוואונטשענע באזוכער.

א שפאציר אינעם קינדער 
פארק אפטיילונג

מען  ווען  שטח  אויפ'ן  אינעווייניג 
א  מיט  זיך  מען  באגעגנט  אריין,  קומט 
ריזיגע נעץ פון פיר פארקס, אנגעהויבן 
"יונגל-פארק",  גיגאנטישן  פונעם 
בלוי- מיט  אויסשטאפירט  איז  וועלכע 
שפילצייג-צוגעהערן,  געפארבטע 
ספעציעל געאייגנט פאר  אקטיווטיטעטן 
יונגלעך,  וועלכע זענען צוגעפאסט פאר 
סווינגס;  ווי; מאנקי-בארס;  א שטייגער 
און  הענגערס  פארשידענע  גליטשערס; 

סי-סאוס; אד"ג.
זענען  איינריכטונגען  די 
דירעקט  און  סאפיסטיקירט  שטארק 
די  צו  בייצושטייערן  אויסגעשטעלט 
אויף  סיי  אנטוויקלונגען,  קינדער'ס 
צו  איבונגען  פיזישע  און  געזונטע 
ביינער,  און  מוסקלען  די  אנטוויקלען 
און  מח  דעם  באלאנסירן  צו  אויך  ווי 
איבריג  בענעפיטן.  גייסטישע  אנדערע 
אהערגעשטעלט  איז  אלעס  אז  זאגן  צו 
זיכערהייט  מאס  העכסטע  די  מיט 
מאסנאמען, צו פארמיידן ח"ו סכנות און 

אומאנגענעמליכקייטן.

בנוסף צו די דערמאנטע צוגעהערן, 
איז פארהאן גרעסערע ליידיגע שטחים, 
גומינע  א  מיט  אויסגעפלאסטערט 
יונגלעך  די  וואו  פאדלאגע/טעפיך, 
אן  שפילן  און  ארומלויפן  קענען  וועלן 
הארטן  אויף  אראפפאלן  פון  שרעק  די 

צעמענט ח"ו.
הארט נעבן דעם יונגל-פארק געפינט 
זיך דער פארק וואו טאטעס וועלן קענען 
ברענגען קלענערע קינדער צו שפילן אין 

פארק",  "קליינע-קינדער  באזונדערע  א 
פאר קינדער ביז  די יארגענג פון בערך 
3-4 יאר אלט. דאס פלאץ איז ספעציעל 
צוגעשטעלט געווארן נאכדעם וואס עס 
געברויך  דער  געווארן  אנערקענט  איז 
שפיל-פלאץ  באזונדערן  א  צוצושטעלן 
זיין  זאל  וואס  קינדער,  קלענערע  פאר 
מיט  אויסגעשטאט  און  ארומגעצוימט 
פארוויילונגס  און  שפילצייגן  קלענערע 

קארעלעך,  זאמד-באקסעס,  ווי  מיטלען, 
קלענערע סווינגס און גליטשערס אד"ג. 
שטרענגע  די  נאכצוקומען  כדי  אבער 
פון  געברויכן  און  פאדערונגען  צניעות 
צוגעשטעלט  זענען  יואל,  קרית  תושבי 
פאר  פארקס  עקסטערע  צוויי  געווארן 
טאטעס  פאר  איינס  קינדער,  קלענערע 
מיט די קינדער, און א באזונדערע פארק 

פאר מאמעס מיט די קלענערע קינדער.
פארק"  "קליינע-קינדער  די  ארום 

וואס איז אויף די רעכטע זייט נעבן דעם 
בענק  פארהאן  זענען  פארק",  "יונגלעך 
באקוועם  טאטעס,  די  פאר  טישן  און 
איינגעריכטעט  און  אויסגעשטעלט 
אויף צו קענען מיטהאלטן די קינדער'ס 
וואס  צייט  די  דורכאויס  אקטיוויטעטן 

מען פארברענגט אינעם פארק.
בערגל,  קליין  א  מיט  אפגעטיילט 
די  פארק".  "מיידל  דער  זיך  געפינט 

זענען  איינריכטונגען  רויט-קאלירטע 
זייערע  פאר  אויסגעשטעלט  ספעציעל 
אינזינען  אקטיוויטעטן,   אייגנארטיגע 
צניעות  יסודות'דיגע  די  האבנדיג 
מיידלעך  די  וואס  אויף  גרונד-פרינציפן 
און  ערצויגן,  ווערן  יואל  קרית  אין 
גאר  אהערגעשטעלט  אויך  גלייכצייטיג 
אטמאספערע,  געשמאקע  א  אין  רייך 
קענען  זיך  וועלן  מיידלעך  די  וואו 
אויסלופטערן און פארוויילן אויף זייער 

שטייגער.
פארק"  "מיידל  דעם  נעבן  הארט 
"קליינע- צווייטע  דאס  זיך  געפינט 
וועלן  מאמעס  די  וואו  פארק",  קינדער 
ביז'ן  קינדער  קלענערע  די  ברענגען 
דער  אויך  יאר.   3-4 בערך  פון  עלטער 
מיט  אויסגעשטאט  איז  פארק  דאזיגער 
ספעציעל בא'טעמ'טע בענק און טישן, 
אנגענעם  קענען  וועלן  מאמעס  די  וואו 

באשיידענעם  א  אויף  פארברענגען 
פארנעם אין א רואיגע אטמאספערע, צו 
קענען שעפן כוחות אויף אנצוגיין מיט'ן 
סדר היום אלס א אידישע מאמע, בשעת 
לויפן  און  זיך  שפילן  קינדערלעך  די 

ארום אין א זיכערע הויף.
באזונדער ווערט אויפגענומען מיט 
פאקט  דער  צופרידנהייט  געוואלדיגער 
אז דער גאנצער פארק איז אויסשטאפירט 
סאפיסטיקירטע  העכסט  מיט  געווארן 
אנדערע  און  אפאראטן  'סורוועיליענס' 
צו  אויף  איינריכטונגען,  זיכערהייטס 
השתדלות  מאקסימום  די  פארזיכערן 
אומגעוואונטשענע  פארמיידן  צו 
עלעמענטן פון זיך דרייען אויף די פארק 
שטחים, און ספעציעל אין די שעות וואס 
דער פארק ברויך נישט זיין אין באנוץ, 
זיין אפיציעל אפגעשפארט  וועט אלעס 

און באוואכט.

אנווייזונגען און 
אינפארמאציע

צום  בעפארברייטונג  אין 
לכבוד  פארק  קינדער  פונעם  עפענונג 
ווערט  המועד  חול  קומענדיגע  די 
וויכטיגע  עטליכע  איבערגעגעבן 
אנווייזונגען און אינפארמאציע, דורך די 
רוח החיים מענעדזשמענט, ווי פאלגנד:

זיין אפען במשך די  די פארק וועט 
קומענדיגע חול המועד אין די פאלגנדע 
צופרי   11:00 פון  דאנערשטאג:  זמנים: 
 11:00 פון  פרייטאג:  אוונט.   7:00 ביז 
ביז   11:00 פון  זונטאג:  און   6:00 ביז 

.6:00
די ווילידזש באס וועט זיך אפשטעלן 
ביים פארק אראפצולייגן און אויפנעמען 
זמנים  ספעציעלע  די  אין  פאסאזשירן 
די  איבער  מודעה  די  אין  געמאלדן  ווי 

ווילידזש באס סקעדזשועל.
'רוח  אינעם  צוגעשטעלט  איז  עס 
החיים' נאנט צו 100 פארקינג פלעצער, 
די  אין  נאר  פארקן  צו  בעט  מען  און 
די  צוליב  לאטס  פארקינג  דעזיגנירטע 

זיכערהייט פון די קינדער.
וועט  פאטראל  סעיפטי  פובליק  א 
שעה'ן,  אפענע  די  במשך  אנוועזנד  זיין 
סיי  פאר  און  וואך  דער  אויף  שטיין  צו 

וועלכע וויכטיגע הילף/עמוירדזשענסי.
און  יונגלעך  פרויען,  מענער,  אלע 
האלטן  צו  זיך  געבעטן  ווערן  מיידלעך 
אפטיילונגען,  פארק  באשטימטע  די  צו 
גדרי  די  אויף  געבן  צו  אכטונג  כדי 

הצניעות.
צו  באזוכער  אלע  פון  בעט  מען 
נישט  און  זויבער  פלאץ  דאס  האלטן 
כבוד  פאר'ן  מיסט  קיין  איבערלאזן 

הבריות.
'רוח החיים  ביים אריינגאנג פונעם 
א  אויפגעשטעלט  איז  פארק'  קינדער 
ספעציעלע טאוול מיט די רעגולאציעס 
פאר'ן פארק, וואס ס'איז דער פליכט פון 

יעדן איינעם אויסצופאלגן.
געמאלדן,  ווערט  גלייכצייטיג 
חדשים  ווינטער  די  אין  ווי  אזוי  אז 
די  מאכן  צו  געווען  אוממעגליך  איז 
מען  וועט  דעריבער  "לענדסקעיפינג", 
צוריק פארשליסן דאס פלאץ  יו"ט  נאך 
קענען  צו  כדי  וואכן,  געציילטע  אויף 
פארק,  גאנצן  דעם  פארענדיגן  פולקאם 
צו זיין גרייט אויפ'ן זומער סעזאן אויף 
א הערליכן פארנעם צו די הנאה פון אלע 

איינוואוינער.
ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה.

שמחת יו"ט פאר תושבי קרית יואל מיט'ן עפענונג )פארזעצונג פון זייט 22(
פונעם הערליכן "רוח החיים קינדער פארק"
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קימפעטארינס  פון  פארלאנג  גרויסן 
געניסן  און  קומען  ווילן  וועלכע 
און  אטמאספערע  געשמאקע  די  פון 

איבערגעגעבענע סערוויס.
און  פיר  בלויז  יעצט  שטייענדיג 
אהאלב יאר נאכדעם וואס דער ערשטער 
בנין פון 'אשת חיל' געביידע 'אהל חנה 
רחל' איז אריין אין דינסט, שטעלט זיך 
ארויס אז מ'האט ווייט אונטערגעשאצט 
דעם געברויך און דעם פארלאנג, נאכדעם 
וואס מ'זעהט אז דער "אשת חיל" ווערט 
תושבי  דורך  בלויז  נישט  אויסגענוצט 
פרויען  היימישע  דורך  נאר  יואל,  קרית 
והגלילות,  יארק  ניו  פון  עקן  אלע  פון 
איז  נאמען  גוטער  איר  וואס  נאכדעם 

ארויסגעגאנגען איבעראל.
ווי די הנהלה פון "אשת חיל" גיבט 
איבער, איז די איצטיגע געביידע פונעם 
אשת חיל, איבערגעפילט רוב צייטן פון 
יאר, און מ'פלאגט זיך שטארק צו קענען 
נישט  מ'קען  ווייל  יעדן,  אויפנעמען 
אפזאגן די פרויען וואס ווילן זיך קומען 
די פארגאנגענע  אין  אפרוען. באזונדער 
ערב פסח וואכן איז עס געווען א הארץ 
ווייטאג, וויאזוי מען האט בלית ברירה 
זיך  קענען  פון  פרויען  אפזאגן  געמוזט 
געווען  זענען  זיי  און  אפרוען,  קומען 
געצווינגען צו גיין צו די עלטערן, וואו 
אין  גרינג  אזוי  נישט  גייט  דאס אפרוען 

די אנגעצויגענע ערב פסח טעג.
מען  האט  צוריק  יאר  האלב  א  מיט 
זיך שטארק אריינגעלייגט צו פארענדיגן 
דער דעזיין פונעםנייעם בנין, וואס וועט 
פיס,  סקווער   59,000 פון  באשטיין 
בערך  די  צו  צוגאב  אין  איז  דאס  וואס 
ערשטע  די  פון  פיס  סקווער   50,000
געביידע, און מיט דעם וועט האפנטליך 
וואס  ענגשאפט  דער  ווערן  געלינדערט 

הערשט יעצט אין אשת חיל.
אין לויף פון די ווינטער חדשים, ווען 
קאנסטרוקציע  אנהייבן  נישט  קען  מען 
פראיעקטן צוליב די שווערע וועטערס, 

צו  שווער  געארבעט  מען  האט 
געביידע.  פונעם  דעזיין  די  פארענדיגן 
אריין  נעמט  געביידע  די  דעזיינען  דאס 
געביידע,  פונעם  די ארכיטעקטשור  סיי 
געהאט  שוין  מען  האט  דאס  וואס 
פארטיג, אבער מען האט נאך געברויכט 
די  אויף  ארבעט  אסאך  אריינלייגן 
די  ווי  דעזיין,  פונעם  טייל  מעכאנישע 
פלאמבינג  און  הייצונג  עירקאנדישאן, 
אויך  געביידע.  נייע  די  סיסטעמען פאר 
האט מען געארבעט אויפ'ן פינאנציעלן 
און  לאונס  שאפן  פרובירן  צו  פראנט 
בארגן געלט אויף צו קענען אנהייבן די 

בוי ארבעט.
קודם  מען  וועט  פלאן  לויט'ן 
דרויסנדיגע  גאנצע  די  אויפבויען 
און  געביידע,  נייע  די  פון  סטרוקטור 
וועט  פארטיג,  זיין  וועט  דאס  ווען 
צוויי  אויבערשטע  די  איינריכטן  מען 
שטאקן, אז עס זאל וואס שנעלער קענען 
צוויי  די  וויבאלד  באנוץ  אין  אריינגיין 
ביז  די  מיט  פארבינדן  זענען  שטאקן 
יעצטיגע אשת חיל געביידע. די איבריגע 
נידריגערע שטאקן וועלן ערשט נאכדעם 
פארטיג ווערן און איינגעריכטעט ווערן 
א  האבן  וועט  און  אינעווייניג,  פון 
באזונדערן אריינגאנג ביים נידריגן חלק 

אויפ'ן חברון בארג.
איז  חיל  אשת  פון  הנהלה  די 
גרויסן  אזא  אין  אריינגעשפרינגען 
מ'פארשטייט  וואס  טראץ  פראיעקט, 
א  גאר  אין  אריינציען  וועט  דאס  אז 
ווי  אנדערש  פארנעם.  קאסטבארן 
מ'האט  ווען  געביידע  ערשטן  ביים 
די  פון  גרענטס  באקומען  געקענט  נאך 
ארויסגעהאלפן  האט  וואס  רעגירונג 
די  שווער  זייער  אצינד  איז  דערצו, 
איין  ציעט  רעגירונג  די  און  עקאנאמיע 
ס'איז  און  זייטן  אלע  פון  פאסיג  דעם 
קענען  מ'וועט  אויב  זאגן  צו  שווער 

באקומען הילף פון די רעגירונג.
ואת הלחץ זו הדחק.

שאסייען,  פארברייטערטע  די  און  רייד 
געבט אויך צו צום שיינעם אויסזעהן פון 
ווי בעפאר'ן פארק  די שטאט, אנדערש 
וויאזוי  געדענקט  יעדער  ווען  רייד  ענד 
מען פלעגט "אריינפאלן" אין קרית יואל 

ביי א שמאלע טונקעלע שאסיי.
צוויי  צוגעשטעלט  איז  באזונדער 
ביידע  ביי  שעלטערס  באס  ברייטע 
פונעם אויסגעברייטערטן שאסיי,  זייטן 
זאל  וועלכע פארמאגט הייצונג אז מען 
די קעלט אום  אין  ווארטן  נישט דארפן 
ווינטער, און צו מאכן באקוועמער פאר 
מען  האט  פאסאזשירן  און  באסעס  די 
אז  ליניע,  באס  באזונדערע  א  געמאכט 
ווען די באסעס שטעלן זיך אפ, זאל דאס 

נישט אויפהאלטן דעם טראפיק פארקער 
פון בעיקערטאון.

אין  זאך  יעדע  ווי  גענוי  אבער 
לאט  פארקינג  דער  איז  יואל,  קרית 
האט  מען  אויסגעוואקסן...  שנעל  גאר 
שטארקע  א  מיט  דערזעהן  באלד  זיך 
130 פארקינג ערטער  די  און  ענגשאפט 
ווייט  אלס  ארויסגעשטעלט  זיך  האט 
זיך  האט  ווילידזש  דער  גענוג.  פון 
און  זאך  דער  אין  אריינגעווארפן  גלייך 
אנגעהויבן פלאנירן איבער א נייע פליגל 
פאר'ן "פארק ענד רייד", און מען האט 
פרישע  פאר  דעזיין  א  צוזאמגעשטעלט 
ברייטע  מיט  ערטער  פארקינג   110

דורכגענג אינדערמיט.
אריין  ציהט  פראיעקט  דער  אבער 
וואס  קאסטן,  פינאנציעלע  שווערע  אין 

נעמט אויך אריין אויסצוגלייכן א שיפן 
בארג און דער סך הכל וועלן די קאסטן 
מיליאן  צוויי  ווי  מער  אין  אריינציען 
אנגעהויבן  האט  ווילידזש  דער  דאלער. 
באקומען  קענען  צו  וויאזוי  וועגן  זוכן 
רעגירונג דעקונג פאר'ן אויסברייטערונג 
און נאכ'ן פארלאפענעם יום טוב פורים 
פונעם  פארשטייער  עטליכע  זענען 
ווילעדזש אראפגעפארן צו א ספעציעלע 
קאונטי  "אראנדזש  די  מיט  זיצונג 
–אויך  קאונסיל"  טראנספארטאציע 
באקאנט אלס "אקטאק" - וועלכע זענען 

געשטעלט פון די סטעיט און פעדעראלע 
רעגירונג אויסצוהערן טראנספארטאציע 

געברויכן פון גאנץ אראנדזש קאונטי.
קאונסיל  די  פון  אנטווארט  דער 
רייד  ענד  פארק  צום  מיטגלידער 
איז  עס  אז  געווען  איז  פארברייטערונג 
עס  אז  מעגליכקייט  ערנסטע  אן  דא 
פעדעראלע  צוגעשטעלט  ווערן  וועלן 
פאנדס, אבער מען דארף וואס שנעלער 
דערפאר  אפליקאציע  אן  אריינגעבן 
דער  פאפירן.  לעגאלע  פארשידענע  און 
געגרייט  געווען  שוין  איז  ווילעדזש 

דערפאר און די דאקומענטן זענען גלייך 
צוגעשטעלט געווארן.

האפט  מען  און  מען  ווארט  אצינד 
די  אז  אנטווארט  פאזיטיוון  א  הערן  צו 
געלטער  די  צושטעלן  וועט  רעגירונג 
מען  נאר  ווי  וואס  פראיעקט,  פאר'ן 
קריגט א פארזיכערונג פאר פינאנציעלע 
דער  צו  נעמען  זיך  מען  וועט  דעקונג, 
"פארק  דעם  פארברייטערן  און  ארבעט 

ענד רייד".
על פי ה' יחנו.

בוי ארבעט פון נייעם בנין "אשת חיל 
אהל פעסיל לאה" הויבט זיך אן ביז 

עטליכע וואכן בעז"ה

)פארזעצונג פון זייט 1(

)פארזעצונג פון זייט 4(

די  פון  סטרוקטשור  די  פארענדיגט 
מען  הויבט  אצינד  און  שטאק,  ערשטע 
די  אויפצובויען  בשעטו"מ  אן  שוין 
צווייטע שטאק פון דעם גיגאנטישן פיר-

שטאקיגן בנין האדיר.
ווערט  הבנין  קרן  ועד  די  מטעם 
קלאר ארויסגעברענגט, אז די העפטיגע 
און שנעלע בוי ארבעט ביז אהער האט 
מען ב"ה מצליח געווען דורכצופירן נאר 
א דאנק דעם וואס א שיינער טייל אידן, 
אויך  ווי  בתים  בעלי  נדבנים  חשוב'ע 
געטרייע עלטערן פון די מוסדות, האבן 
זיך אנגעשטרענגט און אפגעקויפט דעם 
אדער  נצחי,  לזכות  חדר"  א  פון  "זכות 
זיך שוין אנגעשלאסן אינעם קרן הבנין 
קאמפיין מיט 1,800 דאלאר און העכער.

"והראינו בבנינו 
קאמפיין"

ווייטער  פארזעצן  קענען  צו  כדי 
מיט די בוי ארבעט און שאפן די נויטיגע 
סכומים אדירים, ווערט געמאלדן דורכ'ן 
פון  אנגעהויבן  אז  הבנין",  קרן  "ועד 
תיכף נאך יו"ט, וועט אי"ה אריינגיין אין 
"והראינו  גרויסארטיגער  דער  קראפט 
בבנינו קאמפיין", מיט'ן ציל אנצושליסן 
תושבי  עלטערן  ציבור  ברייטן  דעם 
"זכות  דעם  איינצוהאנדלן  יואל  קרית 
1,800 דאלאר,  מיט לכה"פ  בוני הבית" 
תורה  מקום  א  אוועקשטעלן  העלפן  צו 
ולחינוך הבנים פאר די אייגענע קינדער 

און אייניקלעך עד סוף כל הדורות.
איבריג  גענצליך  אוודאי  איז  עס 

זכותים  גאלדענע  די  ארויסצוברענגען 
פון צו זיין א שותף אין אזא גרויסן בנין, 
ארויסקומען  אי"ה  וועלן  עס  וואו  פון 
אזויפיל אומשאצבארע זכותים רוחניים 
לימוד  ווי  שבשמים,  אבינו  רוח  לנחת 
התורה והתפלה, ברכות און אמן'ס און 
של  תינוקות  אלפי  דורך  נאך,  און  נאך 
חטא,  בהם  שאין  פיהם  בהבל  רבן  בית 

עד ביאת הגואל.
ווער קען דען באגרייפן וואספארא 
זכות דאס מיינט פאר'ן נדבן וכל משפ', 
סיי וואס דערמיט עפנט מען דעם צינור 
דעם  אויף  טובות  השפעות  אלע  צו 
עולם בזכות תשב"ר, און באזונדער דער 
געוואלדיגער טובה און תיקון וואס דאס 

א  בעוה"ב,  נשמה  אייגענע  די  פאר  איז 
דאנק דעם וואס תשב"ר טוען שטענדיג 
בנין  דעם  אין  דאווענען  און  לערנען 
חלק  א  געהאט  האט  איד  דער  וואס 

אויפצושטעלן.
אין ליכט פון דעם הערשט טאקע א 
שטארקע ווארימקייט ביים גאנצן ציבור 
המוסדות  הנהלת  די  אנטקעגנקומען  צו 
זיך איינהאנדלן לכה"פ דעם "זכות  און 
מאסיווען  דעם  במשך  הבית",  בוני 
וועט  וואס  קאמפיין",  בבנינו  "והראינו 
אי"ה אריינגיין אין פולן שוואונג תיכף 

נאך יו"ט.
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין.

)פארזעצונג פון זייט 2(

נחת דקדושה פון גאלאפירנדע 
פארשריט אין בוי ארבעט ביי נייעם 
גיגאנטישן בנין תלמוד תורה החדש

אינטענסיווע ארבייט צו קענען 
צוטרעטן צו בויען די צווייטע פאזע 

פון "פארק ענד רייד"
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צו די הקריה אויסגאבע:
פון  נומער  לעצטן  אינעם  געליינט  האב  איך 
פארבינדן  צו  פלענער  די  איבער  אויסגאבע  אייער 
האב  איך  און  מירון,  און  רימאנאוו  גאסן  צוויי  די 
דאנק  טיפן  און  שטארקן  א  אויסדרוקן  געוואלט 

פאר די גאר פאזיטיווע נייעס.
איך בין אן איינוואוינער דאהי אין שטאט און 
פארעסט- אינעם  וואוין  איך  קאר.  א  דרייוו  איך 
אפט  אויס  מיר  קומט  עס  און  געגנט,  זלאטשוב 
ביזנעס  פאר  גאס  מירון  די  אויף  פארן  דארפן  צו 
טאקע  מיר  פלעג  עקסטער  מאל  יעדעס  צוועקן. 
אזא  אריבערפארן  דארף  מען  פארוואס  שטערן 
לאנגע אומוועג און פארוואס מען קען פשוט נישט 
עפענען דעם ראוד צו פארבינדן די צוויי עקן פונעם 

שטאט.
צו  געקלערט  שוין  איך  האב  מאל  עטליכע 
מיר  איז  עס  אבער  דעם,  איבער  בריוו  א  שרייבן 
שטענדיג ארויסגעפאלן פון קאפ, און אצינד האט 

איר מיר איבערראשט מיט די פאזיטיווע נייעס.
אלס מיר פערזענליך וויל איך זאגן אז ס'וועט 
וועט  און  קאפוויי,  און  צייט  אסאך  שפארן  מיר 
מיט'ן  פרנסה  מער  ברענגען  אויך  עווענטועל  מיר 
קענען  שנעלער  כ'וועל  ווייל  הילף  באשעפער'ס 
פארן ארום די שטאט פאר די ספעציפישע ביזנעס 

וואס איך טוה.

יישר כח פאר די גוטע נייעס
י.ש.

***
לכבוד די הקריה רעדאקציע:

מיר  איז  וואס  ווערטער  די  איז  לחי"  "כה 
גראנדיעזע  די  זעענדיג  געדאנק  אין  געקומען 
וועלכע  שאסיי  לאנג-ערווארטעטן  פאר'ן  פלענער 
קטנה  ישיבה  די  קעגנאיבער  פון  ציען  זיך  וועט 
עצי חיים געביידע ביז די שטארק-פארנומענע גאס 

מירון.
מען זעהט קלאר אז די ווילעדזש פירערשאפט 
רוהט  און  נישט  שלאפט  יואל  קרית  אין  דאהי 
נישט, נאר זוכט כסדר וויאזוי צו פארבעסערן און 
פארשענערן די שטאט, מיט נייע געגנטער און נייע 

הערליכע טראנספארטאציע פראיעקטן.
עס איז פאר מיר און מיין פאמיליע א שטאלץ 
אויף  קוקנדיג  און  שטאט,  אזא  אין  וואוינען  צו 
ארויסצוציען  זיך  באשלוס  מיין  אז  איך  זע  צוריק 
פון דער שטאט אהער קיין קרית יואל, איז געווען 

דער ריכטיגער באשלוס.
להגדיל ולהאדיר!

ווי עס שרייבט: ז. וו.

דארט אדורך, אויפ'ן זעלבן פלאץ וואו עס געפינען 
זיך די וויכטיגע סוער פאמפס וועלכע שיקן אריין 
זיך  פאר  דאס  סוער פלענט.  צום  וואסער  סוער  די 
השגחה  און  דשמיא  סיעתא  באזונדערע  א  איז 
"הקריה"  אין  געמאלדן  שוין  ווי  ווייל  פרטית, 
געבויט  דארט  גייט  שבט  חודש  פארגאנגענעם 
אזא  און  גריינדער",  "סוער  מאכטפולער  א  ווערן 

"גריינדער" פארנוצט א גרויסע מאס וואסער.
ריכטיגן  אויפ'ן  ממש  טרעפן  מיט'ן  יעצט, 
בלויז  נישט  דאס  וועט  קוואל,  אזא שטארקן  ארט 
פארמיידן דאס דארפן אוועקנעמען וואסער פון די 
עקזיסטירנדע וואסער רעזערווארן, נאר וועט אויך 
צושטעלן גענוג און נאך וואסער ממש גראד נעבן 
דאס ארט וואו מ'דארף עס אזוי וויכטיג האבן, אן 
דארפן אהינציען גרויסע וואסער רערן צוצושטעלן 

דאס נויטיגע וואסער פאר'ן "גריינדער".
צושטעלן  אויך  וועט  קוואל  נייער  דער  אבער 
וואסער  גאלאנען  טויזנטער  הונדערטער  פרישע 
און  רעזערווארן,  וואסער  אלגעמיינע  די  פאר 
ערלויבן  אין  טייל  וויכטיגן  א  נעמען  דערמיט 
אנצוגיין  משפחות  יואל'ער  קרית  טויזנטער  די 
אן  היום,  סדר  טעגליכן  טאג  מיט'ן  געהעריג 
די  אז  וויסנדיג  מאנגל,  וואסער  א  פון  זארג  קיין 
אומאויפהערליך  ארבעט  הקריה  הנהלת  געטרייע 
טאג  נויטיגע  אלע  דשמיא  בסיעתא  צוצושטעלן 

טעגליכע באדערפענישן.

* * * 

פארבינדן  איז  וואס  נייעס  באזונדערע  אין 
געמאלדן  ווילידזש  דער  האט  קוואל,  דעם  מיט 
"מירון- גראנדיעזן  דעם  פון  פאזע  ערשטע  די  אז 

געמאלדן  איז  וואס   – ראוד  רימאנוב-קאנעקטאר" 
אדר  חודש  פארגאנגענעם  "הקריה"  אין  געווארן 
אז מ'גייט באהעפטן די צוויי חלקים פון די שטאט 
אנהייבן  זיך  וועט   – ראוד  געמיינזאמען  א  דורך 
מיט א שאסיי וואס וועט געבויט ווערן טאקע אין 
אריין  קוואל,  ניי-געטראפענעם  דעם  פון  ריכטונג 
פונעם אנהייב פון די מירון גאס ביז אריין צו דעם 
קוואל, וואס פעלט זיך אויס פארן באנוץ פון דעם 
די  כדי  סטאנציע,  פאמפ  סוער  דעם  און  קוואל 
וואסער דעפארטמענט"  "ווילידזש  פונעם  טראקס 
דעפארטמענט"  "ענווייראמענטאל  סטעיט  די  און 

זאלן קענען אנקומען דערצו ווי געהעריג.
פארטיג,  זיין  וועט  שאסיי  דאזיגער  דער  ווען 
וועט  פערמיטן,  נויטיגע  די  ערהאלטן  נאכ'ן  און 
מען גיין ווייטער בעז"ה מיט די צווייטע פאזע, צו 
ביז  רימאנוב  פון  שאסיי  האלב  אנדערע  די  בויען 
דאס  וועט  אינאיינעם  שאסיי,  אויפגעבויטן  צום 
סעקשאן  מיט   1 סעקשאן  גאנצן  דעם  פארבינדן 
אזוי  און  שטאט,  די  פון  ארויסגאנג  צום  נאנט   4
הונדערטער  פאר  אומוועג  ריזיגן  א  איינשפארן 
באריכטעט  שוין  ווי  איינוואוינער,  יואל'ער  קרית 

אין פאריגן "הקריה".
כה יתן ה' וכה יוסיף.

)פארזעצונג פון זייט 4(

נייער קוואל #29 וועט 
שטארקן וואסער רעזערוון 

אין קרית יואל
ערשטע פאזע פון "מירון-רימאנוב-קאנעקטאר" ראוד 

וועט געבויט ווערן אלס וועג צום קוואל

וו און קאמענטארן פון תושבי הקריה ברי

נאך די מעלדונג אין "הקריה" פאריגן חודש אדר איבער דעם 
נייעם "מירון-רימאנוב-קאנעקטאר" ראוד האבן מיר באקומען 
א געוואלדיגן אפרוף איבער די טעמע, מערערע מענטשן האבן 

איבערגעגעבן זייערע קאמענטארן, ווער בכתב און ווער בעל 
 פה, פאלגנד זענען טייל פון די קאמענטארן 

]מיר האבן בעיקר אויסגעקליבן דאס וואס מיר האבן געהערט פון מערערע מענטשן אין זעלבן גייסט[:

)פארזעצונג אויף זייט 29(
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***
פון  ארויסגעבער  די  אמע"כ 

הקריה"
געגנט  רימאנאוו  אינעם  וואוין  איך 
געשלעפט  זיך  איך  האב  יארן  אלע  און 
און  קאטס  שארט  בלאטיגע  דורך 
געוואלט  האב  איך  ווען  וועלדער 
דער  שטאט,  עק  אנדערן  צום  אנקומען 

ביזנעס צענטער און אזוי ווייטער.
ווערט  וועלכע  שאסיי  נייעם  מיט'ן 
עקן,  צוויי  די  פארבינדן  צו  געפלאנט 
דורכגיין  דארפן  נישט  מער  איך  וועל 
פראבלעמען  די  וואס  קאטס,  שארט  די 
דערפון זענען גרויס ברוחניות און אויך 
און  קינד  א  שיקט  מען  ווען  בגשמיות 
דאס קינד פארלירט דעם וועג חס ושלום 

טיף אין וואלד.
א צעפרידענער תושב

***

לכבוד די חשוב'ע רעדאקציע
איך וויל זיך קודם באדאנקען פאר די 
פרייליכע נייעס פון די נייע קאנעקטאר 
ראוד, עפעס וואס האט זיך זייער וויכטיג 
צייט,  לאנגע  א  שוין  אויסגעפעלט 
פון  וועג  אומזיסטן  דעם  איינצושפארן 
שטעטל  גאנצן  דעם  ארומפארן  דארפן 
ארויספארן,  מ'וויל  וואס  מאל  יעדעס 
נאכדערצו אין די צייטן וואס די באסעס 
פארן ארום אפטראגן די קינדער. די נייע 
תועלת  געוואלדיגע  א  זיין  וועט  ראוד 

און א דאנק פאר'ן עס באריכטן.
מאכן  אויפמערקזאם  נאר  וויל  איך 
אז  האף  איך  און  נקודה,  וויכטיגע  איין 
איר זענט די ריכטיגע אדרעס וויאזוי עס 
זאל גענומען ווערן אין באטראכט, אז די 
טראקס וואס שטייען געפארקט אויף די 
בריקל  קליינעם  דעם  אויף  גאס,  מירון 
גראד נאך פראג, וועלן זיין א געוואלדיגע 
סכנה פאר דעם פארגרעסערטן פארקער.
א  טראקס  די  זענען  יעצט  שוין 
וואס מאכט אן  געפערליכער פראבלעם 
אמאל  קען  און  טראפיק  שרעקליכן  א 
פירן צו א סכנה ווען מ'זעט נישט איינעם 
ווען  אבער  אד"ג,  גאס  די  אריבערגיין 
מ'עפנט דעם ראוד, און נאך צענדליגער 
גייען  קארס  הונדערטער  נישט  אויב 
דורכפארן די שטיקל גאס, וועט עס בלי 
ספק קומען כסדר צו סכנת נפשות ממש.
ברענגען  צו  דרוקן  ביטע 

אויפמערקזאמקייט.

בכבוד רב
ב.ל.

)פארזעצונג פון זייט 28(
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ענווייראמענטל  )סטעיט    SEQRA
א  איז  דאס  אקט(.  רעוויו  קוואליטי 
סטעיט פארלאנגטע איבערזיכט אויפ'ן 
וואס  פראיעקט,  אנעקסעישאן  גאנצן 
דאס  ווירקונג  וואספארא  אנאליזירט 
ענווייראמענט.  די  אויף  האבן  וועט 
מען  ברויך  אהערצושטעלן  דאס 
אויף  עקספערטן  געניטע  אויפנעמען 
פארשידענע געביטן וועלכע האלטן אפ 
צאללאזע שטודיעס, און שרייבן אראפ 
צו  צוגעשיקט  ווערט  וואס  באריכט  א 
ווערן  וועלכע  מוניציפאליטעטן  די 
אויך  און  פראיעקט  פונעם  אפעקטירט 
צו די סטעיט אגענטורן וועלכע ברויכן 

דאס באשטעטיגן.
דארף  איבערזיכט  דער 
אריינצונעמען דעטאלן פון אלע סארטן, 
גייט  אנעקסטעישאן  דער  וויאזוי  ד.ה. 
די  קוואליטעט,  לופט  די  אפעקטירן; 
טראפיק  די  איינריכטונגען,  וואסער 
און  פאליצי  אינפראסטראקטור, 
צענדליגער  נאך  און  אגענטורן,  פייער 
פונקטליך  ווערן  ברויך  וואס  פרטים 
מיט  באגלייט  און  אויסגערעכנט 
חשבונות,  און  פאקטן  סטאטיסטישע 

וועלכע שטיצן אונטער דעם באריכט.
דער זעלבער באריכט ווערט דערנאך 
פאבליקום  פאר'ן  ארויסגעשטעלט 
וועלכע  פאבליק  דער  איבערצוקוקן. 
ווערט אפעקטירט פונעם אנעקסעישאן 
ערהאלט גענוג צייט צו קענען דורכגיין 
פאר  קומט  עס  איידער  באריכט  דעם 
א  מ'גיט  וואו  הירינג',  'פובליק  א 
צו  באפעלקערונג  פאר'ן  געלעגנהייט 
און  קאמענטארן  זייערע  הערן  לאזן 

שטעלן פראגעס אויף דעם באריכט.
נעמט  שטאפל  דעם  צו  אנצוקומען 

צייט  די  פון  סיי  יאר,  האלבן  א  לכה"פ 
וואס עס נעמט אנצוגרייטן דעם באריכט 
די פארשריפטן שרייבן  ווייל  אויך  און 
אויך פאר א באשטימטע צייט וויפיל עס 
ברויך געגעבן ווערן אויף פארשידענע 
פראצעדור,  דעם  דורכאויס  שטאפלן 
פאר  געלעגנהייט  מאסגעבנדע  מיט 
גוט  און  באטראכטן  צו  צדדים  די 
די  פאר  פראעיקט  דעם  אדורכטאן 

ענדגילטיגע באשטעטיגונג.
קומט  פראצעדור  'סיקרע'  די  נאך 
הירינג'  פובליק  'דשאונט  א  פאר 
די  וואו  מוניציפאליטעטן  ביידע  דורך 
צו  געלעגנהייט  די  באפעלקערונג האט 
זאגן זייער מיינונג איבער דעם באריכט. 
א  דורכגעפירט  ווערט  דערנאך  און 
וואוט צווישן די באארד מעמבערס פון 

ביידע צדדים.
איידער  ענדגילטיגער שטאפל  דער 
גייט  אנעקסעישאן  פאקטישע  די 
די  דורך  אפשטימונג  אן  איז  אדורך, 
פון  אייגנטומער  און  באזיצער  לאנד 
ווערן  גייען  וועלכע  פראפערטיס  די 
אנעקסירט. דאס געזעץ לויטעט אז אויב 
שטימט  פראצענט   51 פון  מערהייט  א 
איין צו ווערן אנעקסירט איז דאס גענוג 

אויף אנצונעמען דעם פארלאנג.
מיר האפן צו ברענגען נאכפאלגנדע 
די  אין  פראיעקט  איבער'ן  באריכטן 
צו  אויסגאבעס,  'הקריה'  קומענדיגע 
איר  און  פראצעדור  דעם  באגלייטן 
צו  בלייבט  דערווייל  פראגרעסירוג. 
האפן אז אלעס זאל גיין ווי געפלאנט אן 
קיין איבריגע עגמת נפש און מכשולות, 
גבולי  די  פארברייטערן  קענען  צו 

הקדושה פונעם הייליגן שטעטל.
בני  למספר  עמים  גבולות  יצב 

ישראל

גאר שווער פאר קערידזשעס צו נוצן.
דער  וואס  צייט  לענגערע  א  שוין 
ווילידזש ארבעט אויף פלענער גענצליך 
שטיגן  גאנצן  דעם  איבערצומאכן 
ברייטער  מאכן  דאס  וועט  מען  געבוי. 
ספעציעלע  און  באקוועמער,  און 
אן  אריינגעלייגט  האבן  אינדזשענירן 
טרעפ  די  אז  אויסצורעכענען  עבודה 
פיל  זיין  צו  שטאפלווייז,  גיין  זאלן 

גרינגער פאר פרויען מיט קערידזשעס.
קאסטבאר,  גאר  איז  פראיעקט  דער 
דארטן  זיך  ציהט  אונטערערדיש  ווייל 
וואס  ּפייּפס,  מעין  סוער  פארשידענע 
ווי  די טרעּפן  מיינט אז אהערצושטעלן 

צו  פארלאנגען  וועט  זיין,  צו  ברויך  עס 
אונטערערדישע  עטליכע  פארקירעווען 
אפלויף קאנאלן, וואס דאס דורכצופירן 
דארף מען מאכן ספעציעלע אינדזשירונג 
די  ביי  זיך  געפונען  אויך  ווי  פלענער. 
וועלכע  ביימער  פירות  עטליכע  זייטן 

מען דארף אויסמיידן.
ווילידזש  דער  האט  לכתחילה 
געלייגט א האפענונג צו קענען באקומען 
טיילווייז א גרענט פון די רעגירונג פאר 
האט  למעשה  דורכגאנג.  וויכטיגן  אזא 
ווילידזש  דער  אז  ארויסגעשטעלט  זיך 
האט נישט באוויזן צו שאפן קיין גרענט 
דערפאר, און דער גאנצער קאסטבארער 
פאר  געשאצט  ווערט  וואס  פראיעקט 

פינאנצירט  וועט   $200,000 אריבער 
ווערן דורכ'ן ווילידזש זעלבסט.

ציבור  דער  קוקט  געזאגט  ווי 
ווייל  תיקון,  דעם  אויף  ארויס  שטארק 
דורכגאנג  הויפט  אלס  דינען  שטיגן  די 
יואל  וועג פאר א גאנצן חלק פון קרית 
פילמאר,  נעמליך  געגענט,  יענע  אין 
ברך  און שכונת  פיר,  טעילאר, סעקשאן 
משה, וועלכע באנוצן זיך מיט דעם וועג 
אנצוקומען צום ביהמ"ד הגדול און צום 
האפט  דעריבער  און  סענטער.  שאפינג 
די  אין  ביד  צום  גיין  צו  ווילידזש  דער 
די  אנהייבן  קענען  צו  כדי  טעג,  נאנטע 

ארבעט ווי פריער.
מתקנין את הדרכים.

ּפיק-ָאּפ  "בָאלק"  ַאלע  ַאוועקצונעמען 
מיסט ַאזוי ַאז עס איז גָארנישט געבליבן 
זענען  גַאסן  די  און  גַאסן,  די  אויף 

הערליך ריין.
ַא בַאזונדערע הערליכע ַארבעט איז 
ַארָאּפגעלייגט געווָארן דורכ'ן ווילידזש 
דעּפַארטמענט  ווָארקס  ּפָאבליק 
ָאנפירערשַאפט  געניטן  אונטער'ן 
די  הי"ו.  שטערן  לייב  זלמן  ר'  פון 
שטַאב  ַא  אויף  הַאלט  דעּפַארטמענט 

טעגליך  זיך  דרייען  וועלכע  גוים  מיט 
בַאשטימטע  אויף  שטָאט  אין  ַארום 
רוימעריי  און  קַאנעס  מיסט  מיט  רוטס 
ברעקל  יעדעס  אויף  הייבן  און  כלים 

שמוץ פון די גַאסן. 
מען  הָאט  ּפסח  לכבוד  יעצט 
און  שטַאב  דעם  פַארגרעסערט 
זיכער  און  גוים  נָאך  אויפגענומען 
ווערט  שמוץ  ַאלע  ַאז  געמַאכט 
אויפגעהויבן אין שטָאט און די שטָאט 

איז הערליך ריין לכבוד יום טוב. אויך 
שווער  נָאכמיטָאג  ּפסח  ערב  מען  הָאט 
און  אש  די  ַאוועקצורוימען  געַארבעט 
שמוץ פון די שריפת חמץ פייערן, ַאזוי 
ַאז די שטָאט איז געווען זויבער לכבוד 

יום טוב.
בלייבט נָאר איבער פַאר אונז קרית 
יואל איינוואוינער צו זָאגן איין ווָארט: 
ַא הַארציגן יישר כוח פַאר די הערליכע 

ַארבעט, מיר שעצן דָאס.

מיט  געווארן  אויסגעטיילט  למעשה 
עטליכע וואכן צוריק.

 די קוואליפיצירטע 
צום פראגראם

געווען  זענען  גרענטס  יעצטיגע  די 
שטארק געצוימט לויט די רעגולאציעס 
און פארשריפטן פון די גאווערמענט ווי 
אזוי זיי האבן אויסגעטיילט די גרענטס, 
זייערע  לויט  זענען  ביזנעסער  וועלכע 
פארשריפטן בארעכטיגט צו געניסן פון 
אבער  נישט,  וועלכע  און  גרענטס  די 
ארויסגעלאזט  נישט  האט  ווילידזש  די 
דעם  ברענגען  צו  געלעגנהייט  אזא 
לכה"פ  אז  יואל  קרית  קיין  פראגראם 
זיין  יא  וועלן  וואס  ביזנעסער  צאל  די 
רעגולאציעס  די  מיט  איינקלאנג  אין 
פראגראם,  דעם  פון  פארשריפטן  און 
און  דערפון  געניסן  קענען  כאטש  זאלן 
זייער  אויפצובויען  הילף  באקומען 

ביזנעס.
די פריערדיגע גרענטס זענען נישט 
געווען געצוימט דוקא צו נייע ביזנעסער, 
די  טיילט  גרענטס  יעצטיגע  די  אבער 
נייע  פאר  ספעציעל  אויס  רעגירונג 
אין  געעפנט  זיך  האבן  וואס  ביזנעסער 

די לעצטע 6 חדשים פון ווען זיי האבן 
געשאנקען דעם גרענט פאר קרית יואל, 
אז די נייע ביזנעסער זאלן באקומען דעם 
די  שטעלן  צו  פאראויס  שטופ  נויטיגן 

ביזנעס אויף די פוס.

דער גורל פראצעדור
ביים דעם פרישן געלעגנהייט האבן 
אריינגעגעבן  אייגענטומער  ביזנעס   25
אפליקאציעס צו קענען געניסן פון דעם 
א  פארגעקומען  איז  עס  און  פראגראם, 
מען  און  אפליקאנטן  אלע  צווישן  גורל 
איינס  געווינער  די  ארויסגעצויגן  האט 
אפליקאציע  יעדע  און  אנדערן  נאכ'ן 
הייסט  דאס  נומער.  א  באקומען  האט 
נישט  יעצט  האט  עס  ווער  אפילו  אז 
באקומען די גרענטס איז אבער געבליבן 
קומענדיגע  דאס  פאר  ליסטע  די  אויף 
דער  ווען  קדימה  דין  א  האבן  צו  מאל 

ווילידזש וועט שאפן פרישע גרענטס.

גרענט ווערט צעטיילט אין 
צוויי

די  אויסטיילן  ביים  יעצט  אבער 
גרענטס איז אויך געווען א שטיקל חילוק 
עטליכע  מיט  מאל  פריערדיגע  די  פון 
פארטיילט  איז  דאן  וואס  צוריק  יאר 
אויפאמאל,  סומע  גאנצע  די  געווארן 

צום  סטעיט  די  האט  דאסמאל  אבער 
די  פון  האלב  אויסגעטיילט  ערשט 
סומע ד.ה. $10,000, און אויב זיי וועלן 
ריכטיג  זעהן אז דער ביזנעס האט דאס 
פארפאטשקעט  נישט  און  אויסגענוצט 
פאר נארישקייטן וועט די ביזנעס קענען 
נאך  פון  מתנה  צווייטע  די  באקומען 

.$10,000
אזא  אז  זאגן  צו  איבריג  איז  עס 
זיך  מיט  טראגט   $20,000 פון  סומע 
נייע  א  פאר  באדייט  שטארקן  א  גאר 
אינוועסטירן אסאך  וואס ברויך  ביזנעס 
געלט אין אנהויב צו קענען זיך שטעלן 
אויף די פוס. וואס טאקע דערפאר האבן 
אייגענטומער  ביזנעס  באטראפענע  די 
כוחות  געפאדערטע  די  אריינגעלייגט 
נאכצוקומען די פארצווייגטע רעגירונגס 
פארשריפטן צו קענען זיין בארעכטיגט 

צו דעם גרענט.
ב"ה  זענען  גרענטס  די  ווען  אצינד 
פארטיילט געווארן מיט הצלחה, האפט 
דער ווילידזש ווייטער בעז"ה צו קענען 
וואס  געלטער  פרישע  פאר  אפלייען 
וועט אי"ה זיין א געוואלדיגע הילף פאר 

די עקאנאמיע אין קרית יואל.
ממונו של אדם מעמידו על רגלו.

)פארזעצונג פון זייט 3(

)פארזעצונג פון זייט 3(

)פארזעצונג פון זייט 3(

פארצווייגטע 
אנעקסעישאן 

פראצעדור רוקט זיך 
פאראויס בסייעתא 

דשמיא

ווילידזש טיילט אויס $200,000 
אין "מייקרא ענטערפרייז 

גרענטס" פאר קליינע ביזנעס 
אייגענטומער אין קרית יואל

שטיגן אונטערן ביהמ"ד הגדול וועט גענצליך 
איבערגעבויט ווערן אין נאנטן צוקונפט

"ווילידזש-בָאס" פלָאטע וועט 
ערזעצט ווערן מיט שּפָאגל 

נייע "הייבריד" בָאסעס
ַא  פון  געווָארן  געשעדיגט  ערנסט  איז 
די  פון  ַאלטקייט  צוליב  אויך,  שריפה. 
אויפהַאלטן  דָאס  ַאריין  ציען  בָאסעס, 
אין  בָאסעס  די  פַארריכטן  כסדר  און 

שווערע געלטער.
דעריבער איז פריידיג אויפגענומען 
ווילידזש  פונעם  בשורה  די  געווָארן 
ַאז  דעּפַארטמענט,  טרַאנסּפָארטַאציע 
זענען  ּפרָאצעדורן  ביורָאקרַאטישע  די 
יואל  קרית  און  געווָארן,  אויסגעגליכן 
בַאקומען  צו  געווָארן  בַאשטעטיגט  איז 
פינף שּפָאגל נייע ברחבות'דיגע בָאסעס, 
בַאקוועם  שטַארק  זיין  וועלן  וועלכע 

פַאר די איינוואוינער.
בָאסעס  די  ַאז  מעלה  די  אויסער 
צו  אויך  קומט  שּפָאגל-ניי  זיין  וועלן 
די שטַארקע מעלה ַאז די בָאסעס וועלן 
זיין "הייבריד", וועלכע ווערן געטריבן 
אינאיינעם  ברענשטָאף  דיזעל  דורך 
ביים  ַאז  בַאדייט  ווָאס  בעטערי,  ַא  מיט 
פָארן לָאקַאל וועלן די בָאסעס נוצן גָאר 
פיל  שּפָארן  וועט  און  קרַאפט  ווייניג 
אויך  אויסגַאבן.  ברענשטָאף  אין  געלט 
ווייניגער  ַארויסגעבן  בָאסעס  די  וועלן 
זיין  וועט  ווָאס  אין שטָאט,  דיזעל-רויך 
די  פון  געזונטהייט  פַאר'ן  בענעפיט  ַא 

בַאפעלקערונג.

)פארזעצונג פון זייט 4(

שטָאט קרית יואל הערליך אויפגערייניגט 
און ַאהערגעשטעלט פַאר יום טוב ּפסח
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הערמעטיש  א  און  פלענט,  טריטמענט 
פארשלאסענעם דאך נישט ארויסצולאזן 

קיין שום ריח.
דאס  צוגעקומען  איז  דעם  צו 
טאנק,  עקזיסטירנדן  דעם  פארדאפלן 
פילטערונג  די  וואס  פאל  א  אין  אז 
זאל  פארלענגערן,  זיך  וועט  פראצעדור 
די טאנק נישט ווערן איבערגעפילט און 
פאסירט  האט  עס  ווי  ח"ו,  איבעררינען 
אין די פארגאנגענהייט. דאס איז אויסער 
פילטער  א  נאך  פון  אינסטאלאציע  די 
אין  אז  טאנק,  סוער  דעם  נעבן  פאמפ 
די צייט וואס דער ערשטער פאמפ גייט 
פראצעדור  רייניגונגס  אייגענע  די  דורך 
זאל די צווייטע פילטער זיין אין דינסט 
ארום  אזוי  פארקערט,  זעלבע  דאס  און 
זאל דער פילטערינג פראצעדור קיינמאל 

זיך נישט דארפן אפשטעלן.
אנגעגאנגען,  איז  די ארבעט  בשעת 
זענען ספעציעל אראפגעקומען א גרופע 
און  קאונטי,  די  פון  פארשטייער  פון 
באטראכט  זיי  האבן  צופרידנהייט  מיט 
אלע  באאבאכטעט  און  בוי-ארבעט  די 
ווערן  וועלכע  איינריכטונגען  נייע 

אהערגעשטעלט.
איינריכטונגען  די  וואס  נאכדעם 
על  געווארן  אוועקגעשטעלט  זענען 
מכונם, האט די הנהלה געהאפט אז דאס 
וועט זיין אן ענדגילטיגע לעזונג פאר די 
האבן  וועלכע  פראבלעמען  פילצאליגע 
איבערגעשטרענגטן  דעם  געמוטשעט 

פרי טריטמענט ביז היינט.

די קאונטי איז נאכנישט 
צופרידן...

זיך  האט  ארבעט  די  ווי  אזוי 
ווי  לענגער  אביסל  פארצויגן  למעשה 
געפלאנט, האט די קאונטי ווידעראמאל 
 $850,000 פון  קנס  א  ארויפגעלייגט 
וועלנדיג  נישט  השחיטה,  בית  אויפ'ן 
מ'האלט  אז  תירוץ  דעם  אננעמען  מער 
נויטיגע  די  איינפירן  אינמיטן  שוין 
פראבלעם.  דעם  פארריכטן  צו  ארבעט 
די טענה פון די קאונטי איז געווען, אז 
באטרעפט  אפפאל  השחיטה  בית  די 

מאס  )די  פוינטס   1,500 דערווייל 
און  שמוציג  ווי  מ'רעכנט  וויאזוי 
געדעכט די אפפאל איז(, און דאס דארף 
אראפגעברענגט ווערן ביז דעם שטאפל 
איז  דאס  וואס  סוער,  רעזידענשאל  פון 
250 פוינטס. די קאונטי האט צוגעלייגט 
 250 ביז  אראפצוברענגען  דאס  כדי  אז 
פוינטס, איז נישט גענוג די ביז-יעצטיגע 
מיליאן  א  איבער  פון  רענאוואציעס 
דאלאר, נאר ס'דארף קאסטן א סך הכל 

פון בערך 3-4 מיליאן דאלאר.
השחיטה  בית  פון  הנהלה  די  ווידער, 
יא  וועט  מעגליך  אז  גע'טענה'ט,  האט 
מיליאן  א  פון  רענאוואציעס  די  זיין  גענוג 
אינמיטן  יעצט  האלטן  זיי  וואס  דאלאר 
פארענדיגן, און ס'וועט זיך נישט אויספעלן 
ס'וועט  אריינצולייגן מער געלט. און אויב 
ארבעט  די  ענדיגן  נאכ'ן  ארויסשטעלן  זיך 
דאך  מען  האט  גענוג,  נישט  ס'איז  אז 
דעמאלטס צייט צו אינוועסטירן די פרישע 
דאס  איינריכטונגען  נייע  פאר  געלטער 
אראפצוברענגען צו 250 פוינטס. די קאונטי 
איז אבער נישט צופרידן געווען צו ווארטן, 
ערלויבן  געוואלט  ניטאמאל  האבן  זיי  און 
אריינצוברענגען  השחיטה  בית  פאר'ן 
דאס  און  סיסטעם  נייעם  דעם  באנוץ  אין 
זייערע  לויט  וויבאלד  אויספרובירן, 
גענוג  נישט  זיכער  דאס  וועט  אינזשענירן 
זיין צו קענען אראפברענגען דעם שטאפל 

צו 250 פוינטס.

צוריק אין געריכט און ביים 
פארהאנדלונגס טיש...

השחיטה"  "בית  פון  הנהלה  די 
אויסוועג  קיין  געהאט  נישט  האט 
צום  געוואנדן  ווידעראמאל  זיך  און 
דעם  עפענען  צוריק  מ'זאל  אז  געריכט, 
מיט  אריינגעבן  מ'האט  וואס  קעיס 
עטליכע יאר צוריק, מיט די טענה אז די 
מיט  נישט  ווייטער  זיך  רעכנט  קאונטי 
ווילן  און  רענאוואציעס,  אנגייענדע  די 
וואס  קנסות  הויכע  אזעלכע  ארויפלייגן 
טאג-טעגליכע  די  פארלאזירן  וועלן 
השחיטה  בית  פונעם  ווירטשאפט 
פאראוממעגליכן  זיכער  וועלן  און 
די  אין  געלט  נאך  אינוועסטירן  צו 
וויבאלד  רענאוואציעס,  פארלאנגטע 

יעדע לעצטע פרוטה וועט גענוצט ווערן 
פאר דעם הויכן קנס.

השחיטה  בית  די  האט  באזונדער 
געהאט א טענה צו די קאונטי, אז די וועג 
דעם  אונטערגעזוכט  האבן  זיי  וויאזוי 
שטאפל פון די סוער פוינטס, איז זייער 
נישט יושר'דיג און נישט אויסגעהאלטן. 
דער וועג וויאזוי די קאונטי פירט דורך 
קומען  זיי  אז  געווען  איז  טעסט,  דעם 
נעמען  זיי  ווי  פלעשל  א  מיט  אראפ 
ארויס א סעמפל פונעם סוער טאנק, און 
ספעציעלע  א  מיט  אפ  דאס  מעסטן  זיי 
פון  פונקטן  די  צייגן  צו  אינסטרומענט 

אפפאל אינעם טאנק.
אויב  אז  זעלבסטפארשטענדליך, 
קומט מען אינמיטן טאג ווען די ארבעט 
אין בית השחיטה איז אין פולן שוואונג, 
העכער,  פיל  זיין  שטאפל  דער  וועט 
אפפאל  אנדערע  און  בלוט  די  וויבאלד 
און  געווארן  נאכנישט פראצעסירט  איז 
פרישע  אריינקומען  איין  אין  ס'האלט 
מען  זאל  אבער  אויב  משא"כ  אפפאל. 
טעסט,  דעם  מאכן  און  ביינאכט  קומען 
נידריגער,  פיל  זיין  שטאפל  דער  וועט 
וויבאלד א גרעסערע חלק פון די רייניגונג 

ארבייט איז שוין געטון געווארן.
די בית השחיטה האט פארגעשלאגן 
פון  וועג  סארט  אנדערע  אן  נוצן  צו 
א  אריין  מ'לייגט  אז  דהיינו  מעסטן. 
וואס  טאנק,  פונעם  זייט  ביים  פלעשל 
יעדע שעה גייט אריין דערין בלויז איין 
'אונס' פונעם טאנק, און נאך א טאג ווען 
נעמט  אנגעפילט,  ווערט  פלעשל  דער 
דעמאלס  און  פלעשל  דעם  אפיר  מען 
טוט מען אפשאצן די פוינטס, וואס דאס 
אויסגעהאלטענע  איינציגסטע  די  איז 
די  ערהאלטן  און  מעסטן  צו  דאס  וועג 
רעזולטאטן. דערפאר האט דער  אמת'ע 
געריכט,  אין  גע'טענה'ט  השחיטה  בית 
קנס  הויכער  דער  וואס  אויסערדעם  אז 
און  אויסגעהאלטן  נישט  איז  זעלבסט 
באזירט  גאר  עס  איז  יושר'דיג,  נישט 
אויף ציפערן וואס זענען פאלש, וויבאלד 
ריכטיגן  אויפ'ן  געמאסטן  נישט  איז  עס 
וועג, און אפילו לויט די קאונטי דארף 

די קנס זיין פיל ווייניגער.
קנס  נייעם  דעם  מען  האט  למעשה 
אויך באוויזן צו שליכטן מיט די קאונטי 

און  פארהאנדלונגען,  אינטענסיווע  נאך 
מען האט ענדליך אריינגעשטעלט דעם 
פלענט  פרי-טריעטמענט  נייעם  שפאגל 
געוואונטשענע  די  און  באנוץ,  אין 
רעזולטאטן האבן ב"ה נישט געשפעטיגט 
אי.  "די.  סטעיט  די  מצד  סיי  קומען,  צו 
סי." וועלכע האבן באקומען פאזיטיווע 
יאר,  גאנצן  דעם  דורכאויס  סעמפלס 
דאס  איז  פארשטענדליך  ווי  וואס 
פארשידענע  אין  געוואנדן  אסאך 
קלימאט  אינעם  יאר,  פונעם  סעזאנען 
אויך  ווי  שטאפלען.  'הומידיטי'  און 
ביי  בית השחיטה  פונעם  באנוץ  די  אין 
אלעס  יאר,  אינעם  צייטן  פארנומענע 
האט דער פרי-טריעטמענט סיסטעם מיט 
באוויזען  איינריכטונגען  ארומיגע  אלע 

צו באהאנדלען אפעקטיוו.
האבן  רעזולטאטן  גוטע  זעלבע  די 
אנגעהויבן צו קומען מצד די שכנים, תושבים 
לייפניק,  טברי',  ווי;  גאסן  ארומיגע  די  פון 
די  אויך  ווי  משה,  ברך  שכונת  און  מירון 
צענדליגער ארבייטער און ביזנעסלייט אינעם 
חמלה  שערי  צענטער,  ביזנעס  יואל  קרית 
שטאב מיטגלידער און המספיק ארבייטער, 
וועלכע געפונען זיך במשך דעם טאג און די 
דער  און  השחיטה  בית  פונעם  אומגעגענט 
געקומען  איז  איבעראל  פון  פלענט.  סוער 
שטארק פאזיטיווע קאמענטארן אנבאלאנגט 
די דראסטישע פארבעסערונגען, אין די לופט 
און גערוך פארפעסטיגונגען, וועלכע פלעגן 

זיך שפירען בעפאר.

פראפעסיאנאלע פירמע 
אריינגעברענגט צו ערגענצן 

דעם פראיעקט
די הנהלת הבית השחיטה אינאיינעם 
זיך  שטעלן  הוויליזש  הנהלת  די  מיט 
דעם  ערגענצן  צו  כדי  אפ.  נאכנישט 
זענען  עס  אז  זיכער  זיין  און  פראעיקט 
בעסטע  די  געווארן  אונטערגענומען 
מאסנאמען אויף גענצליך צו עלימינירן 
די מינדענסטע אומאנגענעמליכקייט פון 
א שווערע גערוך אד"ג, איז אויפגענומען 
געווארן גאר א פראפעסיאנעלע פירמע 
קאנסולטענטס  ענווייראמענטאלע  פון 
זאלן  זיי  וואס  לאנג-איילאנד,  פון 
און  פראצעדור,  גאנצן  דעם  אנאליזירן 

אויף  טעסטס  פארשידענע  דורכפירן 
און  השחיטה  בית  דעם  ארום  לופט  די 
מצבים  פארשידענע  אין  פלענט,  סוער 
און צייטן, אויף צו קענען זען צי עס איז 
נאך דא סיי וואס עס ברויך געטאן ווערן, 
גענצליך  א  פון  ציל  צום  אנצוקומען 

זויבערע אומגעבונג.
די פירמע "ראוקס אסאסיעטס" וועט 
עטליכע  ביז  ארבייט  זייער  אינהייבן 
וואכן, ווען דער קלימאט טוישט זיך מיט 
וועטער ענדערונגען אריינטרעטנדיג  די 
וועלן  דען  וואס  סעזאן,  פרילינג  אינעם 
"לופט-סעמפלס"  זאמלען  אנהייבן  זיי 
דעם  ארום  פונקטן  פארשידענע  פון 
דורך  פלענט,  סוער  און  השחיטה  בית 
אנדערע צייטן פונעם טאג און אונטער 
טעמפעראטורען.  פארשידנארטיגע 
דערנאך  ווערן  וועלן  פראבעס  די 
וואס  לאבארטאריע  א  אין  אנאליזירט 
אומריינקייט  פון  שטאפלען  די  צייגט 

אין די לופט.
פירמע  די  וועלן  דערנאך 
פארשידענע  אפהאלטן  פארשטייער 
און  טוישן  דורכ'ן  עקספערימענטן, 
ארבייטן מיט די "עקזאוסט סיסטעמען" 
ד.ה. די מאשינען וועלכע ציען ארויס די 
פלענס  פרי-טריעטמענט  פונעם  לופט 
די  אויף  ארויס  בית-השחיטה  דער  און 
ריכטונגען  די  פארקירעווען  צו  גאס, 
דאדורך  און  ווענטילאטורען,  די  פון 
פארשרייבן די ווירקזאמסטע מיטלן און 
וועלכע  סיי  קאנטראלירן  צו  מעטאדן 
אפרופן  נישט  זין  זאל  דאס  אז  גערוכן 

נעגאטיוו אויף די אומגעגנט.
און  רעזולטאטן  זייער  נאר  ווי 
וועלן  רעקאמענדאציעס  נאכפאלנגדע 
אריינקומען, אנטשפרעכן די הנהלה פונעם 
צוזאמענארבייט  די  השחיטהמיט  בית 
אונטערצונעמען  הקריה,  הנהלת  די  פון 
צו  מיטלן  שטערקסטע  און  בעסטע  די 
איז  וואס  הינזיכט  יעדן  פארבעסערן 
מעגליך, אהערצושטעלן פאר די שכנים 
מאקסימאלסטע  דאס  תושבים  און 
דשמיא  ובסייעתא  אטמאספערע, 
צו  אויף  זיין,  צו  מצליח  מען  האפט 
להרחבת  אויפטאן  ווייטער  קענען 
גבולי הקדושה אויפן בעסטן אופן, ביז 

משיח'ס טאג במהרה אמן
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פאליטישע  זיין  פארטיגן  דערמיט  און 
קאריערע.

פארטיי  יעדע  כסדר  זוכט  בכלל 
אויסצורעכענען, אז די דיסטריקטס זאלן 
ווערן איינגעטיילט אין א וועג וואס וועט 

זיי בענעפיטירן פאליטיש.
סטעיט  א  אז  ביישפיל  צום 
איינוואוינער,   300,000 פארמאגט 
 100,000 און  רעפובליקאנער   200,000
אז  זאגן  לאמיר  איז  דעמאקראטן, 
פאר  שטימען   100,000 האבן  מ'דארף 
דאס  קען  דיסטריקט,  קאנגרעס  יעדע 
וועגן:  צוויי  אויף  ווערן  איינגעטיילט 
מען קען מאכן איין דיסטריקט וואס זאל 
דעמאקראטן,   100,000 די  ארייננעמען 
זאל  וואס  דיסטריקטן  צוויי  נאך  און 
רעפובליקאנער,   200,000 די  צוטיילן 
איין  די סטעיט פארמאגן  וועט  אזוי  און 
צוויי  און  קאנגרעסמאן  דעמאקראטישן 
וואס  קאנגרעסלייט,  רעפובליקאנער 
אזוי  ווערן  ס'זאל  אז  דיקטירט  לאגיק 

איינגעטיילט.
מ'קען אבער צעטיילן די דיסטריקטן 
זאל  דיסטריקט  יעדער  אז  וועג  א  אויף 
האבן 66,000 רעפובליקאנער און 33,000 
ווי  כמעט  וועט  וואס  דעמאקראטן, 
זאל ארויסגיין  די סטעיט  אז  פארזיכערן 
רעפובליקאנער  דריי  גאנצע  מיט 
אז  זיך  פארשטייט  קאנגרעסלייט. 
סטעיט,  גרויסע  א  פון  מ'רעדט  אויב 
גאר  זיין  קאנגרעס  דער  זאל  אויב  און 
אין  טויש  אזא  קען  צעטיילט,  נאנט 
פארטיי  וועלכע  דעצידירן  דיסטריקטינג 
דאס  דערמיט  און  קאנגרעס  דעם  פירט 

לאנד...!
יעדע צען יאר אנטוויקלן זיך דעריבער 
פרישע געפעכטן אין אלע עקן פון לאנד, 
צווישן  שטאפל  נאציאנאלן  א  אויף  סיי 
אין  רעפובליקאנער  און  דעמאקראטן  די 
יעדע  ווען  הייזער,  רעגירונג  סטעיט  די 
קאנגרעס  די  אויסצושניידן  זוכט  זייט 
זיין  זאל  וואס  וועג  א  אויף  דיסטריקטן 
פונקט  פארטיי.  זייער  פאר  גינסטיג 
העפטיגע  אפ  זיך  שפילן  וויכטיג  אזוי 
געזעצגעבער  די  צווישן  קאנפליקטן 
דיסטריקטן  די  פון  אויסשניט  דעם  אויף 
סטעיט  פון  פארמעסטן,  לאקאלע  אין 
סענאט און אסעמבלי הייזער ביז קאונטי 
לעגיסלאטורן, אלע רעגירונגזיצן וועלכע 
ספעציפישע  לויט  אויסגעשניטן  ווערן 
דער  אפ  זיך  שפילט  אפט  דיסטריקטס. 
פון  מיטגלידער  צווישן  אויך  קאנפליקט 
 2 ביי  ביישפיל  צום  פארטיי,  זעלבע  די 
וועלכע  לייט  אסעמבלי  דעמאקראטישע 
קענען זיך טרעפן באקעמפן איינער דעם 
נאכ'ן  דיסטריקט  זעלבע  די  אין  צווייטן 
ווערן אהין אריינגעווארפן צוליב די נייע 

דיסטריקט גרעניצן.
אויך  אפט  קענען  פאליטישאנס 
גרעניצן  דיסטריקט  אויסשניידן 
די  אין  כאאס  אנזייען  צו  געצילט 
סטעיט  א  למשל,  פארטיי.  קעגנערישע 
ביידע  קאנטראלירן  דעמאקראטן  וואו 
דעם  אויך  ווי  הייזער  רעגירונג  סטעיט 
אויסשניידן  זיי  וועלן  אמט,  גאווערנאר 
וואס  וועג  א  אין  דיסטריקטן  קאנגרעס 
רעפובליקאנער  איין  צווינגען  וועט 
זעלבן  אין  לויפן  צו  קאנגרעסמאן 
דיסטריקט ווי זיין קאלעגע רעפובליקען, 
און דערמיט אנצינדן א היציגן פריימערי 
וואס קען ערנסט שעדיגן סיי  פארמעסט 

ווער עס קומט ארויס דער געווינער.

"גערימענדרינג" שטורעמט 
אויף דאס לאנד

צוליב די טיפע פאליטישע נאכווייען 
פון דיסטריקטינג, האט זיך אנטוויקלט א 
גאנצער פראצעדור וואס ווערט אנגערופן 
פאליטישאנס  אז  ד.ה.  "גערימענדרינג", 
גאר  אויף  דיסטריקטן  אויס  זיך  שניידן 
זעלבע  די  אויף  ווען  אופן,  מאדנעם  א 
איין  צו  געהערן  הייזער   3 קענען  גאס 
צווייטן  א  צו   5 אנדערע  און  דיסטריקט 
פארזיכערן  צו  אבי  אד"ג,  דיסטריקט 
צאל  די  אדער  בענקל  אייגענעם  זייער 

בענקלעך פון איין פאליטישע פארטיי.
טעמע  היציגע  גאר  צווייטע  א 
רעדיסטריקטינג  די  דאמינירט  וואס 
פראצעדור איז 'דיסקרימינאציע', אין סיי 

קענען  פאליטישאנס  פארמאט.  וועלכן 
ארומצושניידן  זיך  צווישן  אויסארבעטן 
דיסטריקט גרעניצן אויף א וועג וואס זאל 
ראסע,  וועלכע  סיי  קעגן  דיסקרימינירן 
רעליגיע, און אלע אנדערע פארמען פון 
אויפ'ן  ארבעט  דאס  דיסקרימינאציע. 
אז  דערמאנט,  פריער  ווי  וועג  זעלבן 
קעגן  באפעלקערונג  די  מ'צעפיצלט 
וועמען מ'וויל דיסקרימינירן אין מערערע 
ווערט  כח  זייער  אז  אזוי  דיסטריקטס 
גענצליך אפגעשוואכט ]מ'האט עס געזען 
צב"ש אין ברוקלין שוין מער ווי איינמאל 
האבן  פאליטישאנס  פארשידענע  ווען 
די חרדי'שע בארא  צו צושניידן  געזוכט 
פארק אדער וויליאמסבורג אין מערערע 
כדי  דיסטריקטן,  אסעמבלי/סענאט 
איינפלוס  פאליטישן  דעם  אפצושוואכן 
פון ארטאדאקסישע אידן דורך צעטיילן 

זייערע שטימען[.
פילצאליגע געריכטליכע פארמעסטן 
דעם  ארום  אנטוויקלט  שוין  זיך  האבן 
גאנץ  און  פראצעדור,  רעדיסטריקטינג 
נאציאנאלער  געקריגן  עס  האט  אפט 
בארימסטער  דער  אויפמערקזאמקייט. 
די  איבער  געפעכט  געריכטליכער 
ווארשיינליך  העכסט  איז  טעמע  דאזיגע 
טעקסאס,  אין   '03 אין  פארגעקומען 

קאנגרעס  געוועזענער  דער  ווען 
פון  דילעי  טאם  פירער  מאיאריטעט 
פלאן,  א  איניציאטירט  האט  טעקסאס 
רעפובליקאנער-קאנטראלירטע  די  אז 
רעגירונג אין טעקסאס זאלן איבערמאכן 
א  אין  דיסטריקטן  קאנגרעסיאנאלע  די 
 8 פרישע  צוגעברענגט  האט  וואס  וועג 
אין  בלויז  קאנגרעסלייט  רעפובליקאנער 

די סטעיט פון טעקסאס.
געמאכט  זיך  האט  געפעכט  יענער 
מערערע  ווען  בארימט  נאציאנאל 
זענען  געזעצגעבער  דעמאקראטישע 
זיי האט  אן  אנטלאפן פון טעקסאס, און 
דער סטעיט נישט געקענט פארמען דעם 
נויטיגן "קווארום" וואס האט פארלאנגט 
זיין  אנוועזנד  זאלן  מיטגלידער   2/3 אז 
אין זאל ביים שטימען אויף סיי וואס. 11 

סטעיט סענאטארן זענען אויך אנטלאפן 
וואס האט  טעג,   46 פאר  סטעיט  די  פון 
געסטראשעט  האט  דילעי  אז  געברענגט 
די  ארעסטירן  צו  עף-בי-איי  די  נוצן  צו 
צו  צווינגען  זיי  און  סענאטארן  סטעיט 

קומען אין סענאט...
צו  דראען  פאר'ן  הסבר  דילעי'ס 
אז  געווען  איז  "עף-בי-איי"  די  נוצן 
וויכטיגער  א  איז  רעדיסטריקטינג 
פאלט  און  אינטערעס  נאציאנאלער 
פעדעראלע  די  אונטער  דעריבער 
יוריסדיקציע פון די עף-בי-איי. עווענטועל 
האט דער סופרים קאורט באשטעטיגט אז 
די רעדיסטריקטינג איז געווען געזעצליך, 
מיט'ן אויסנאם פון איין דיסטריקט וואס 
געצילט  דיסקרימינאטאריש  געווען  איז 

קעגן שווארצע.
די  אין  צופיל  פארקריכן  צו  אן 
יענעם  פון  נאכווייען  און  דעטאלן 
קריזיס, האט עס געהאלפן אויסטערליש 
צום  אויפמערקזאמקייט  די  הייבן  צו 
פראצעדור  לכאורה-מינדערוויכטיגן 
פון רעדיסטריקטינג, און וויאזוי פיפיגע 
פאליטישאנס נוצן דאס אלס שטעקן פאר 

זייערע אייגענע פאליטישע צוועקן.
האט  איבערקערעניש  דידער 
וויי  נאציאנאלן  דעם  העכערן  געהאלפן 

"גערימענדרינג"  סארט  די  קעגן  געשריי 
טאקטיקן  צווייפלהאפטיגע  אנדערע  און 
מיט  מאנעווירן  פאליטישאנס  וויאזוי 
אייגענעם  זייער  פאר  רעדיסטריקטינג 
שוין  דאן  זינט  זענען  עס  בענעפיט. 
פארשידענע  געווארן  ארויפגעברענגט 
פלענער וויאזוי צו צווינגען לעגיסלאטורן 
געמיינזאמען  א  נוצן  צו  לאנד  איבער'ן 
וואס  רעדיסטריקטינג,  פאר  סיסטעם 
דיקטירן  פאליטישאנס  לאזן  נישט  זאל 
די גרעניצן פון וואל-דיסטריקטן לויט א 
דיסקרימינאטארישע  אדער  פאליטישע 

מאפע.
ביזדערווייל האט זיך אבער גארנישט 
גערירט אין דעם הינזיכט. די באקריוודע 

טומלען און דער באן פארט ווייטער.

טייל קרית יואל 'מופט' צו א 
נייעם לעגיסלאטור דיסטריקט

נאכ'ן וויסן די שטארקע וויכטיגקייט 
וואס ליגט באהאלטן אין די אויבנאויף-
אומשולדיגע רעדיסטריקטינג פראצעדור, 
פארוואס  אליין  מען  פארשטייט 
צו  מאגנעט  אזא  איז  רעדיסטריקטינג 
ווען  געפעכטן,  און  קאנטראווערסיעס 
דעם  איבערצובייגן  פרובירט  זייט  יעדע 
וואגשאל צו זיך, און אין די זעלבע צייט 
די  פארוואס  קולות  קולי  מיט  פארפירן 
אנדערע זייט פרובירט עס צו בייגן אויף 

די פארקערטע זייט...
קאונטי  אראנדזש  דער  און 
לעגיסלאטור איז נישט קיין אויסנאם אין 

דעם הינזיכט.
לעגיסלאטור  קאונטי  דער אראנדזש 
פארמאגט 21 זיצן, וואס איז מאמענטאל 
קאנטראלירט דורך די רעפובליקאנער מיט 
א 11-9 מערהייט איבער די דעמאקראטן, 
ווי אויך איין אינדעפענדענט לעגיסלאטאר, 
וואס   ,1 דיסטריקט  פון  עמאו  מייקעל 
נאטורליך  יואל.  קרית  אויך  פארטרעט 
א  טשעירמאן  לעגיסלאטור  דער  איז 
ּפילמאיער,  מייקעל  רעפובליקאנער, 
און ער האט די אויפגאבע צו זען אז די 

רעדיסטריקטינג ווערט דורכגעפירט.
יאר  פון  צענזוס  לעצטן  דעם  לויט 
10' למספרם, וואס די רעזולטאטן זענען 
 ,'11 ענדע  אין  געווארן  פארעפנטליכט 
איז אראנדזש קאונטי געוואקסן במשך די 
וואוקס  יאר אויף א 9.21 פראצענט  צען 
א  דאס  איז  פאפולאציע  אין  ראטע, 
וואוקס פון 31,446 נפשות, צו גרייכן דעם 
ווען  איינוואוינער.   372,813 צו  פון  צאל 
דיסטריקטן   21 אין  דאס  צעטיילט  מען 
דארף  דיסטריקט  יעדער  אז  אויס  קומט 
]אויב  איינוואוינער   17,753 פארמאגן 
א  צעשניידן  צו  אוממעגליך  ס'איז 
ריכטיגן  צום  האר  די  אויף  דיסטריקט 
צעטיילן  נישט  דאך  מ'קען  ווייל  ציפער, 
איין הויז צווישן צוויי דיסטריקטן, אזוי 
ביז  ציפער  נאנסטער  דער  זיין  עס  וועט 
אדער  איינס  און  גערוקט,  פראצענט   5
עטליכע דיסטריקטן וועלן האבן עטוואס 

ווייניגער אדער מער פון דעם ציפער[.
אין  איז  יואל  קרית  שטאט  אונזער 
דעם לעצטן צענזוס זיך ב"ה צואוואקסן 
אסאך שנעלער ווי די אלגעמיינע קאונטי, 
וואס   – צענזוס  לעצטן  לויט'ן  און 
 - תש"ע  זומער  געווארן  גענומען  איז 
נפשות   20,175 יואל  קרית  פארמאגט 
בליעה"ר כ"י, וואס באדייט אז צוויי וואל 
קרית   2,500 צו  נאנט  מיט  דיסטריקטן 
משפחות(,   500 )איבער  נפשות  יואל'ער 
מוזן אויטאמאטיש ווערן אריבערגערוקט 
פון די ביז איצטיגע דיסטריקט נומער 1 
–פאקטיש  דיסטריקט  דערנעבנדע  א  צו 
וועט דער ציפער נאך זיין היפש גרעסער 
ווי דערמאנט, ווייל זינט דאן זענען שוין 
די  אין  משפחות  מערערע  צוגעקומען 

באטרעפנדע דיסטריקטן.
וואל- יואל  קרית  ביידע  די  ווי  אזוי 
דיסטריקטן וועלכע וועלן אריבערגיין אין 
דיסטריקט  לעגיסלאטור  באזונדערע  די 
זענען אין שכונת עצי התמרים געגנט, און 
היות היי יאר קומען פאר די לעגיסלאטיווע 
וואלן און די 2 לעגיסלאטיווע דיסטריקטס 
שטים  באזונדערע  פארמאגן  וועלן 
בעלאטס. דעריבער וועט צעטיילט ווערן 
ווערן  וועט  עס  און  פלאץ,  שטים  דער 
חיל"  אשת  "בנין  אינעם  סטאנציאנירט 
וואס קומט אויס נאנטער און באקוועמער 
די  איינוואוינער.  באטרעפענדע  די  פאר 
צוויי דיסטריקטן זענען: 1( דיסטריקט 20 
זעט  צו טאגס,  )היינט  אריין  נעמט  וואס 
שפעטער מער איבער דעם( גאנץ 'שכונת 
חברון,  אויף  ארויף  ביז  תמרים'  עצי 
די  אריין  נעמט  וואס   ,31 דיסטריקט   )2
גאסן קארלין, סאסוב, וואלאווע, טעטש, 

קאריץ.
די אלע איינוואוינער פון די דאזיגע 
קומענדיגע  די  ביי  שטימען  וועלן  גאסן 
וואלן אינעם זאל פון 'אשת חיל' אויף די 

חברון גאס.
דעם  ביז  געדויערט  האט  עס 
דער  ווען  פעברואר,  פארגאנגענעם 
ּפילמאיער,  טשעירמאן  רעפובליקאנער 
איבערגעמאכטע  די  ארויסגעלייגט  האט 
לעגיסלאטור,  פאר'ן  מאפע  דיסטריקט 
אינאיינעם  וואס ער האט אויסגעארבעט 
אנדערע  אן  קאלעגע,  זיין  מיט 

רעפובליקאנער לעגיסלאטאר.
ארויסגעלייגט  איז  מאפע  נייע  די 
די  פאר  צייט  אין  פונקט  געווארן 
וואלן  לעגיסלאטור  בעפארשטייענדע 
קומענדיגן נאוועמבער, וואס יוני 4 איז דער 
דעדליין טאג וואס מען דארף שוין לעגאל 
אונטערגעשריבענע  צוזאמנעמען  קענען 

קרית יואל ווערט אויסגעשפרייט אין 2 
אראנדזש קאונטי לעגיסלאטור דיסטריקטן

)פארזעצונג פון זייט 3(

)פארזעצונג אויף זייט 35(
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פעטיציעס צו קענען לויפן אין די וואלן, 
פארלאנגט  געזעץ  סטעיט  דער  ווייל 
בעפאר'ן  פריער  מאנאטן  פינף  גאנצע 
קענען  צו  נאוועמבער,  אין  וואל-טאג 
אונטערשרייבן פאר קאנדידאטן צו לויפן 
אויף א ערוועלטע פאזיציע, און אן וויסן 
גייען  דיסטריקטן  די  וויאזוי  פונקטליך 
ווי  דאך  מען  קען  ווערן  אויסגעשניטן 
ארבעטן  אנהייבן  נישט  פארשטענדליך 

אויף קיין קאמפיין.
חלק  א  טאקע  איז  ערווארטעט  ווי 
געווארן.  ארויסגעשניטן  יואל  קרית  פון 
יואל  קרית  פון  טייל  גרעסטער  דער 
דיסטריקט  אין  ווייטער  פארבלייבט 
אז  ערווארטעט  איז  עס  וואו   ,1 נומער 
מייקעל  לעגיסלאטאר  אמטירנדער  דער 
עמאו וועט גרינג געווינען ווידערוויילונג 
פון  וואוט  בלאק  שטארקן  דעם  אדאנק 
צאל  א  אבער  יואל,  קרית  תושבי  אנ"ש 
קרית  כלפי  וואס   – יואל  קרית  תושבי 
צאל,  'קליינער'  א  קע"ה  עס  איז  יואל 
צו  נאנט  פון  דאך  באשטייט  עס  אבער 
1,500 רעגיסרירטע וויילער כ"י – וועלן 
אנקומען צו דיסטריקט נומער 7, וואו עס 
מיירנע  לעגיסלאטאר  די  יעצט  רעגירט 

קעמניטץ.

באשטעטיגונג ערווארטעט 
נאך יו"ט

דא  נישט  עס  זיך  האט  למעשה 
אנגעהויבן  זיך  האבן  עס  געענדיגט. 
די  קעגן  מורמלערייען  הויכע  הערן 
דורך  ספעציעל  מאפע,  פארגעשלאגענע 
און  לעגיסלאטארן  דעמאקראטישע 

אקטיוויסטן מיט פארשידענע טענות.
ויקרא,  דינסטאג  פארגאנגענעם 
פארגעקומען  איז  למספרם,   12 מערץ 
געזעצליך  ווי   - הירינג  פאבליק  א 
פארלאנגט בעפאר מ'קען באשטעטיגן די 
מאפעס - און איין רעדנער נאכ'ן צווייטן 
האט זיך אויפגעשטעלט ארונטערצורייסן 
צוגעגרייט  מ'האט  וויאזוי  צוגאנג  דעם 
דעמאקראטישער  דער  מאפעס.  די 
זשאנעטען  קאונטי,  די  אין  טשעירמאן 
זשעיקאבסאן, האט געליארעמט פארוואס 
האט  פירערשאפט  רעפובליקאנער  די 
געווארט אזוי לאנג מיט'ן ארויסגעבן די 
געקענט  שוין  וואלטן  זיי  וואס  מאפעס, 
האבן  זיי  נאר  ווי  צוריק  יאר   2 מיט  טון 
געהאט די צענזוס אינפארמאציע. "מיט'ן 
די  צו  ]נאנט  אזוי  די מאפעס  ארויסגעבן 
פובליקום  דער  האט  דעדליין[,   4 יוני 
נישט געהאט די מעגליכקייט געהעריג צו 
וואונדער אז  קיין  אנאליזירן די מאפעס, 
ס'איז נישטא קיין צוטרוי אין די קאונטי 
זשעיקאבסאן  האט  אזוי  רעגירונג", 

געשטורמט.
אן  ארויסגערוקט  האבן  אנדערע 
אנדערע טענה, מיט א שארפע ווארענונג 
אז די מאפע וועט נישט ווערן באשטעטיגט 
דורכ'ן פעדעראלן געריכט אויב עמיצער 
וועט זיך קעגנשטעלן דערצו. פראפעסאר 
זשעראלד בענזשעמין, דער דירעקטאר פון 
ניו יארק אוניווערזיטעט'ס "צענטער פאר 
אינגעידזשמענט,  ריזשענאל  ריסוירטש, 
אריינגעשיקט  האט  אוטריטש",  ענד 
די  געווארנט  האט  ער  וואו  בריוו  א 
נישט  איז  מאפע  די  אז  לעגיסלאטורן 
אויסגעהאלטן וויבאלד עס צושפליטערט 
עפעס  וויילער,  פון  'ּבלָאקן'  צענזוס  ניין 
און  אומדערהערט,  כמעט  איז  וואס 
אויך וויבאלד עס שטעלט נישט צו קיין 

שווארצע  פאר  דיסטריקטן  באזונדערע 
און שפאנישע וויילער, וועמענ'ס צאל איז 
אין אראנדזש קאונטי,  שטארק געשטיגן 
מידעלטאון  און  ניובערג  אין  ספעציעל 
גרויסע  א  צוגעקומען  איז  עס  וואו 

שפאנישע באפעלקערונג.
זשאשוע  געהילף,  א  זיינס 
אן  פארגעלייגט  אויך  האט  סימאנס, 
אלטערנאטיווע מאפע וואס נעמט יא אין 
באטראכט דעם לעגאלן פארלאנג – וואס 
איז אריינגעשריבן אין די קאנסטיטוציע 
און דער סופרים קאורט האט שוין אפט 
 – פעלער  אנדערע  אין  באשטעטיגט 
צוצושטעלן ספעציעלע דיסטריקטן פאר 
שפאנישע און שווארצע וויילער. ביידע, 
שטארק  האבן  סימאנס,  און  בענזשאמין 
ארונטערגעריסן דעם פראצעס וויאזוי די 
מאפעס זענען ארויסגעלייגט געווארן, און 
פאראויס געזאגט אז עס וועט נישט קענען 

אויסהאלטן קיין לעגאלע אנקלאגע.
האבן  דעמאקראטן  אנדערע  אויך 
געלאזט הערן פארשידענע טענות. צווישן 
קעמניטץ  לעגיסלאטור  די  האט  אנדערן 
דיסטריקט  איר  אז  אויסגעדרוקט,  זיך 
גייט ווערן צוטיילט צווישן די טאון און 
און  טאון  די  וואודבארי;  אוו  ווילידזש 
קרית  דעם  און  מאנרא;  אוו  ווילידזש 
וויאזוי  וועג  דער  "לויט  ווילידזש.  יואל 
עס איז אויסגעשניטן, קומט אויס אז איך 
מוניציפאליטעטן  דריי  פארטרעטן  גיי 
צושטאנד  מלחמה  אין  זענען  וועלכע 

איינער מיט'ן צווייטן".
א גרונטליכער איבערזיכט צייגט אבער, 
אז די צופרידנהייט און אומצופרידנהייט 
ליניעס...  פארטייאישע  לענגאויס  לויפט 
זענען  אלגעמיין  אין  דעמאקראטן  די 
אין  רעפובליקאנער  די  און  אומצופרידן 
איז  וואס  צופרידן,  יא  זענען  אלגעמיין 
באמת געווען ערווארטעט, אזוי אז דאס 
וואלט נישט געדארפט זיין קיין גרויסער 
מאפע,  נייע  די  באשטעטיגן  צום  שטער 
קאנטראלירן  רעפובליקאנער  די  זינט 
לעגאלע  די  אבער  לעגיסלאטור.  דעם 
ספעציעלע  א  אויפשטעלן  בנוגע  פראגע 
שווארצע  און/אדער  שפאנישע 
דיסטריקט איז שוין יא מער אן ערנסטע, 
קאונטי  די  אריינשלעפן  קען  דאס  ווייל 
אין א קאסטבארן און לאנג פארצויגענעם 

געריכטליכן פארמעסט.
געווען  איז  ארגינעל  וואס  טראץ 
געפלאנט, אז די מאפע זאל באשטעטיגט 
פאריגן  אפשטימונג  אן  ביי  ווערן 
דאנערשטאג פ' צו,  מערץ 21 למספרם, 
די  אפגעשטופט  קאונטי  די  האט 
"רולס"  די  און  דערוועגן,  אפשטימונג 
זיך  האט  לעגיסלאטור  פונעם  קאמיטע 
צו  מאפעס  די  איבערארבעטן  גענומען 
'שפאנישע'  ערשטע  קאונטי'ס  די  שאפן 
אין  אדער  ניובערג  אין  דיסטריקט, 

מידעלטאון.
יעצט איז ערווארטעט, אז די מאפע 
אן  פאר  ווערן  אויפגעברענגט  זאל 
אפשטימונג קומענדיגן פרייטאג פ' שמיני, 
אפריל 5 למספרם, וואו עס וועט העכסט 
נאכ'ן  ווערן  באשטעטיגט  ווארשיינליך 

פאררעכטן די איצטיגע פראבלעמען.
נישט  ווערט  מאפע  די  אויב 
פון  דעדליין  דעם  בעפאר  באשטעטיגט 
קומענדיגן  פון  וואלן  די  וועלן   ,4 יוני 
די  לויט  פארקומען  נאך  נאוועמבער 
אבער  גרעניצן,  דיסטריקט  אלטע 
פארקומען  מוזן  געזעצליך  וועט  דאן 
וואס  נאך  וואלן,  פרישע  יאר  קומענדיגן 
וועט  מאפע  רעדיסטריקטינג  נייע  א 

באשטעטיגט ווערן.

עס איז נישט ערווארטעט אז די נייע 
ווארשיינליך  וועלן  וואס  ענדערונגען 
די  במשך  מאפע  די  אין  אריינגיין 
אקאמאדירן  צו  כדי  טעג  קומענדיגע 
זאלן  פארלאנג,  קאנסטיטוציאנעלן  דעם 
דירעקטן  אין  טוישן  עפעס  פאקטיש 
דיסטריקט  די  יואל.  קרית  מיט  באצוג 
ווייטער  וועלן  יואל  קרית  פון  גרעניצן 
 #1 דיסטריקט  צווישן  צוטיילט  בלייבן 

און דיסטריקט #7. 

וואל-דיסטריקטן אין טאון אוו 
מאנרא ווערן איבערגעמאכט

אין באזונדערע נייעס, וואס איז אויך 
פארבינדן מיט'ן צענזוס אבער נישט מיט 
וועט  לעגיסלאטור-רעדיסטריקטינג,  די 
די וואל-דיסטריקט מאפע פון גאנץ טאון 

קרית  גאנץ  אויך  דערונטער  אוו מאנרא, 
אלע  צו  בשייכות  ווערן  געטוישט  יואל, 

וואלן, נאציאנאל און לאקאל.
יואל  קרית  תושבי  טויזנטער  די 
שטימען  כסדר  ארויס  גייען  וועלכע 
אויפ'ן רוף פון די געטרייע "אנ"ש וואל 
קאמיטע" זענען באקאנט מיט'ן פאקט, אז 
קרית יואל איז איינגעטיילט אין מערערע 
וואל-דיסטריקטן. די דאזיגע דיסטריקטן 
פארטרעטער  עמטליכן  קיין  נישט  האבן 
]ווי א לעגיסלאטור אדער אסעמבלימאן 
אד"ג[, און זיי זענען בעיקר צוגעשטעלט 
געהעריג  קענען  פון  ציל  פאר'ן  געווארן 
די  פון  זייט  טעכנישע  די  מענעדזשן 
זיי  ווען  שטימען  אפציילן  ווי  וואלן, 
ווערט  בעלאטס  די  ווען  אריין,  קומען 

געדרוקט און ארויסגעשיקט, אא"וו.
אריין  מ'קומט  ווען  מאל  יעדעס 
זיך  מען  באגעגנט  וואלן  וועלכע  סיי  צו 
דאס ערשטע זאך מיט אן אינפארמאציע 
טישל וואו יעדער איינוואוינער קען זען 
געהער,  ער  וואל-דיסטריקט  וועלכן  צו 
שטאט,  פון  גאסן  די  לויט  איינגעטיילט 
און דערנאך גייט מען שטימען ביי דעם 

דיסטריקט וואו מען איז איינגעטיילט.
ווערן  דיסטריקטן  דאזיגע  די 
"באורד  קאונטי  די  דורך  איינגעטיילט 
טאון  די  מיט  צוזאמען  עלעקשאן"  אוו 
אוו מאנרא, וועלכע פארמאגט 31 וואל-

אריין  נעמט  יואל  קרית  און  דיסטריקטן, 
ווילידזש אוו  12 פון די 31 דיסטריקטן; 
און  וואל-דיסטריקטן;   7 האט  מאנרא 
ווילידזש אוו הערימאן – דער טייל וואס 

געפינט זיך אין טאון אוו מאנרא – 2 וואל- 
דיסטריקטן   10 איבריגע  די  דיסטריקטן; 
זענען אונטער טאון אוו מאנרא זעלבסט 
)צוויי דערפון זענען מערסטנס באוואוינט 
מיט אידן, דיסטריקט 26 ביי מערב זייט 
די  אריין  נעמט  וואס  יואל  קרית  פון 
דיסטריקט  און  געגנט,  ספרינגס  סעווען 
19 לענגאויס מזרח און צפון קרית יואל(.

ווערן  דיסטריקט  א  פון  גרעניצן  די 
אויסגעשניטן לויט די צאל איינוואוינער 
די  ווי  אנדערש  אבער  גאס.  א  אויף 
דיסטריקטן  מער-וויכטיגע  פריערדיגע 
פאר קאנגרעס; סטעיט סענאט; אסעמבלי; 
וועלכע  אד"ג,  לעגיסלאטור;  קאונטי 
ווערן איינגעטיילט לויט די צאל נפשות 
וואס געפינען זיך אין יעדע באשטימטע 
פלאץ, ווערן די דאזיגע וואל-דיסטריקטן 
איינגעטיילט לויט די צאל בארעכטיגטע 

ספעציפישן  דעם  אין  וויילער  שטים 
דיסטריקט  וואל  א  ווען  און  שטח, 
ווערט באוואוינט מיט א גרעסערע צאל 
די  פארלאנגען  וויילער,  רעגיסרירטע 
טויזנט  צו  גרייכן  ביים  אז  פארשריפטן 
ווערן  עס  דארף  וויילער  רעגיסטרירטע 

צוטיילט. 
אין  דיסטריקטן  דריי  פאלגענדע  די 
צוקונפט  נאנטן  אין  גייען  יואל  קרית 
זענען  זיי  וויבאלד  צוטיילט,  ווערן 
געוואקסן צו די צאל פון אריבער טויזנט 
 ,#20 דיסטריקט  וויילער.  רעגיסטרירטע 
וואס נעמט יעצט אריין גאנץ עצי תמרים, 
אין  צוויי;  אין  צוטיילט  ווערן  וועט 
גאס  לעמבערג  די  וועט   #27 דיסטריקט 
ווערן אפגעטיילט פון געציל בערגער און 
זופניק גאסן; און אין דיסטריקט  ישראל 
ווערן  משה  ברך  שכונת  וועט   #28
אפגעטיילט פון די איבריגע דיסטריקט צו 
ווערן א דיסטריקט פאר זיך. דאס באדייט 
אז קרית יואל וועט צובאקומען עטליכע 

נייע וואל-דיסטריקטן.
א באזונדערער טויש וועט געמאכט 
ווערן אין די מאפע, וואס וועט אפעקטירן 
איצטיגע  יואל'ס  קרית  פון   )6( האלב 

וואל-דיסטריקטן.
דיסטריקט  די  וויאזוי  סיסטעם  דער 
היפש  איז  געלאפן  זענען  נומבערס 
קאמפליצירט געווען פאר די באורד אוו 
עלעקשאן צו קענען האלטן איינגעטיילט 
מוניציפאליטעטן  באזונדערע  די 
איז  עס  דיסטריקטן.  אירע  מיט  יעדער 
די  פון  ציפערן  די  אז  אויסגעקומען 

איין  פון  געלאפן  זענען  דיסטריקטן 
מוניציפאליטעט צום אנדערן און שפעטער 
אין  איז   8 נומער  ביישפיל  )צום  צוריק, 
ווילידזש אוו מאנרא, נומער 9 און נומער 
10 איז אין קרית יואל, ווייטער נומער 11 
און  אוו מאנרא,  אין טאון  זענען  ביז 13 
נומער 14 צוריק אין קרית יואל, און אזוי 
ווייטער(. עס איז אויסגעקומען אז מ'האט 
יעדעס מאל געדארפט עקסטער אויפזוכן 
וועלכע  צו  געהערן  דיסטריקטן  וועלכע 
מוניציפאליטעט )ביי יעדע עלעקשאן קען 
זיך מאכן אן אנדערן בעלאט אויסשטעל 
מוניציפאליטעט  ספעציפישע  א  פאר 
געוואנדן לויט די קאנדידאטן, און ס'איז 
כסדר אויסגעקומען אין א קאמפליצירטע 

סדר(.
רעדיסטריקטינג  דעם  ביי  יעצט 
צענזוס,   '10 דעם  נאך  פראצעדור 
וואל- די  אז  געווארן  באשלאסן  איז 
מוזן  מאנרא  אוו  טאון  אין  דיסטריקטן 
ווערן אויסגעארבעט לויט א סדר, אז די 
זאלן  מוניציפאליטעט  יעדע  פון  ציפערן 
ווי  צווייטע,  די  נעבן  איינע  נאנט  לויפן 

פאלגנד:
די ערשטע 7 דיסטריקט ציפערן וועלן 
גיין פאר ווילידזש אוו מאנרא, דערנאך 8 
פון  הערימאן;  אוו  ווילידזש  פאר   9 און 
10 ביז 19 פאר די צען טאון אוו מאנרא 
ווייטער  און   20 פון  און  דיסטריקטן, 
וועלן זיין די קרית יואל דיסטריקטן. וואס 
מיט די אלטע 12, אינאיינעם מיט די דריי 
נייע דיסטריקטן, וועט עס אויסקומען 15 

דיסטריקטן, ביז ציפער 34.
ביז  האט  יואל  קרית  ווי  אוןאזוי 
אונטער  דיסטריקטן   6 געהאט  היינט 
אלע  די  וועלן   )9,10,14,15,16,17(  20
צו  איבערגעטוישט  ווערן  דיסטריקטן 

העכערע נומערן פון 20 און ארויף.
נישט  כמעט  דאס  וועט  למעשה 
אפעקטירן די קרית יואל'ער וויילער, און 
– ווי געזאגט - איז דאס בעיקר געצילט 
אדמיניסטראציע  אינערליכע  פאר 
אז  אזויפיל  נאר  ס'איז  פראצעדורן. 
וואס  קארטל  פאסט  אויפ'ן  קוקענדיג 
אזוי  און  עלעקשענס,  די  פאר  אן  קומט 
אויך ביים אריינקומען צו די וואלן וועט 
באלד  טישל  אינפארמאציע  ביים  מען 
באקומען דעם נייעם ציפער וואו מ'וועט 
בלייבט  דעם  אויסער  שטימען.  דארפן 
א  היינט, מיט  ביז  ווי  אזוי  פונקט  אלעס 
גאר גרינגע און פארשטענדליכע סיסטעם 

וויאזוי צו גיין שטימען.
דאס,  נאר  איז  טויש  איינציגער  דער 
ווי פריער דערמאנט, אז די איינוואוינער 
ראדאמסק,  התמרים  עצי  שכונת  פון 
ארומיגע  די  און  ראוונע,  און  חברון, 
וואלאווע,  סאסוב,  קארלין,  ווי  גאסן, 
טעטש, קאריץ, וועלן ביי געוויסע וואלן 
אשת  נאנטערע  די  אין  שטימען  גיין 
זיין  געוויס  וועט  וואס  געביידע,  חיל 
איינוואוינער  די  פאר'ן  גרינגער  אסאך 
פאר  ובפרט  געגנט  דארטיגע  די  פון 
און  ארויסקומען  קענען  צו  פרויען  די 
אפגעבן זייערע שטימען, און אזוי קענען 
די  אין  טייל  זייער  ארויסנעמען  גרינג 
פון  גבולי הקדושה  געוואלדיגע הרחבת 
איז  וואס   – לאלקים  הגדולה  עיר  דער 
די  פארדאנקען  צו  אסאך  אויסטערליש 
נעמען  וועלכע  איינוואוינער  טויזענטער 
די מיה ארויסצוקומען לאזן הערן  כסדר 
זייער שטימע, אויפ'ן רוף פון די געטרייע 

און איבערגעגעבענע הנהלת הקריה.
בשם ה' נעשה ונצליח.

קרית יואל ווערט אויסגעשפרייט אין 2 
אראנדזש קאונטי לעגיסלאטור דיסטריקטן

)פארזעצונג פון זייט 33(
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הָאבן  יואל  קרית  תושבי 
שטַארקע  ַא  אויסגעדרוקט 
ַאּפערַאציע  די  איבער  צופרידנהייט 
די  אין  געווָארן  דורכגעפירט  איז  ווָאס 
צוויי ווָאכן בעפָאר ּפסח, ווען מען הָאט 
צוזַאמגענומען די בָאלק גַארבעדזש פון 

די גַאנצע שטָאט.
דורכאויס די ווָאכן פון ּפרשת ויקרא 
און ּפרשת צו, הָאט מען צוזַאמגענומען 
די "בָאלק" מיסט פון ַאלע עקן שטָאט 
געווָארן  צוגעגרייט  איז  שטָאט  די  און 

ריין און ציכטיג לכבוד יום טוב.
ַא  איז  סערוויס  ּפיק-ָאּפ  בָאלק  די 
צוגעשטעלט  ווערט  ווָאס  סערוויס 
יעדעס יָאר דורכ'ן ווילידזש סַאניטַאציע 
שטַארקער  ַא  איז  און  דעּפַארטמענט, 
פונעם  איינוואוינער  די  פַאר  בענעפיט 

שטָאט.
ַא  ַארָאּפ  דָא  ברענגען  מיר 
רעדַאקציע  די  ווָאס  שמועס  קורצער 
בַאגַאבטן  מיט'ן  ָאּפגעהַאלטן  הָאט 
סַאניטַאציע  ווילידזש  פונעם  ָאנפירער 
בלומענטַאל,  יושע  ר'  דעּפַארטמענט, 
צו געבן ַא שטיקל איבערבליק איבער'ן 
ווָאס עס  און  ּפיק-ָאּפ סערוויס,  בָאלק 

נעמט ַאלץ ַאריין אין זיך.

רעדַאקציע: ווָאס איז דער בַאדייט פון 
"בָאלק" ּפיק-ָאּפ?

בַאדייט  ּפיק-ָאּפ  בָאלק  יושע:  ר' 
נישט  איז  וועלכע  מיסט  וועלכע  סיי 

געווענליכע הַאוזהָאלד מיסט.
דער שטרָאם פון בָאלק גַארבעדזש 
איז צעטיילט אין צווייען, איין שטרָאם 
בענקלעך,  טישן,  מעבל:  ַאלטע  איז 
און  שענק  רום  דיינינג  קָאוטשעס, 
ַאן  זַאכן.  הויז  אויסגעדינטע  ַאנדערע 
אויסגענוצטע  איז  שטרָאם  ַאנדערער 
ַאּפלייענסעס: ווַאש מַאשינען, דרייערס, 
ַאלעס  דָאס  ָאט  פרידזשירעיטארס. 
 - צוזַאמנעמען  בַאזונדערע  מען  דַארף 
בַאזונדער  און  שטרָאם  איין  בַאזונדער 

ַאן ַאנדערן שטרָאם.

*
רעדַאקציע: וויַאזוי גייט צו די 

ַארבעט?
ַא  איז  ּפיק-ָאּפ  בָאלק  די  יושע:  ר' 
בַאזונדערע שווערע ַארבעט, אויסער די 
די  אויפנעמען  פון  ַארבעט  ַאלגעמיינע 
ווָאס מען דַארף טָאן טָאג- גַארבעדזש 

טעגליך.
קענען  צו  כדי  ַאז  מיינט  דָאס 
ָאנפירן מיט'ן בָאלק ַאּפערַאציע ווי עס 
דַארף צו זיין און עס זָאל נישט שטערן 
מיסט-אויפנעמען  ַאלגעמיינע  די 
ַאפירנעמען  מען  דַארף  ַאּפערַאציעס, 
ריער-לָאודער  בַאזונדערן  דעם 
אויפנעמען  און  טרָאק  גַארבעדזש 
דָאס  גוים  מיט  שטַאב  ַא  בַאזונדער 

דורכצופירן.
*

רעדַאקציע: ַאנדערע מוניציּפַאליטעטן 
פירן אויך דורך בָאלק ּפיק-ָאּפ'ס, נישט 

ַאזוי?
ר' יושע: ריכטיג, ָאבער צווישן דעם 
וועג וויַאזוי ַא איד גיט סערוויס און ַא 

גוי גיט סערוויס איז צוויי וועלטן.
ביי די גויאישע געגענטן מַאכט מען 
טַאקע איינמָאל ַא יָאר ַא בָאלק ּפיק-ָאּפ, 
געציילטע  צו  געצוימט  איז  עס  ָאבער 

טעג און בלויז איינמָאל ַא יָאר.
צוויי  דורך  דָאס  פירט  יואל  קרית 
בעפָאר  און  ּפסח  בעפָאר  יָאר,  ַא  מָאל 
סוכות, און מען גיט מער-ווי-גענוג צייט 
די  אויסצורייניגן  איינוואוינער  די  פַאר 

שטיבער פון ַאלע בָאלק גַארבעדזש.
מיט  ַארבעט  די  מען  טוט  אויך 
איבערגעגענהייט  און  געטריישַאפט 
בלייבט  שטָאט  די  ַאז  מַאכן  צו  זיכער 

ריין לכבוד יום טוב.

*

אין  ַאריין  דָאס  ציהט  רעדַאקציע: 
סַאניטַאציע  פַאר'ן  קָאסטן  עקסטערע 

דעּפַארטמענט?
געוויס, דָאס ּפרָאצעסירן  ר' יושע: 
אויס  שטַארק  נוצט  גַארבעדזש  בָאלק 
הָאט  עס  טרָאק.  גַארבעדזש  דעם 
דערהייבן,  קען  עס  וויפיל  שיעור  ַא 
ָאפטער  דַארף  מען  ַאז  בַאדייט  ווָאס 
פַארריכטן דעם טרָאק. אויך דַארף מען 
דָאס  ווָאס  געהילפן,  מער  אויפנעמען 

ַאלעס קָאסט געלט.
די  דָאמּפן  דָאס  קָאסט  אויך 
ַאוועק-דָאמּפן  קענען  צו  גַארבעדזש. 
גַארבעדזש דַארף מען צָאלן ַא געוויסע 

ָאּפצָאל ּפער טָאן.
ָאבער תושבי קרית יואל בַאקומען 
קענען  צו  צוגעשטעלט  אומזיסט 
בַאזונדערן  קיין  ָאן  זַאכן  בָאלק  דָאמּפן 
ָאּפצָאל. עס איז ַאריינגערעכענט אינעם 
סערוויס  ּפיק  גַארבעדזש  ַאלגעמיינעם 

ווָאס דער ווילידזש שטעלט צו.

*
פרַאגע ווָאס טוט זיך אויפ'ן געביט פון 

ַאלגעמיינע מיסט?
ַאן  אויך  איז  דָארטן  יושע:  ר' 
מען  שטרענגט  ּפסח  בעפָאר  ַארבעט. 
זיך שטַארק ָאן כסדר צוזַאמצונעמען די 
גַארבעדזש עס זָאל זיך נישט ָאנזַאמלען 
ַארבעט  סּפעציעלע  ַא  הויפענעס.  קיין 
איז געווען ערב ּפסח ווָאס מען איז – 
ווי איינגעפירט יעדעס יָאר – צוויי מָאל 
גַארבעדזש,  די  אויפּפיקן  ַארומגעפָארן 
איינמָאל  און  צופרי  איינמָאל 

נָאכמיטָאג.
געווען  איז  ּפיק-ָאּפ  צופרי  דער 
חמץ  פונעם  ווערן  צו  ּפטור  געצילט 
ּפיק-ָאּפ  נָאכמיטָאג  פריערד. דער  ווָאס 
זיכער  ליתר שאת,  געצילט  געווען  איז 
און  ריין  איז  שטָאט  די  ַאז  מַאכן  צו 

ציכטיג פַאר יום טוב.
פַאר היי-יעריגן ּפסח איז דָאס שוין 
ווערד  איז  עס  ָאבער  ַאקטועל,  נישט 
מַאכן  מענטשן  ַאז  אויפצוברענגען 
ביי  חמץ  דעם  הַאלטן  און  טעות  דעם 
זיך ביז'ן לעצטן מינוט. דָאס איז נישט 
דעם  ַארויסווַארפן  דַארף  מען  ריכטיג, 
ווָאס פריערד. עס איז נישט קיין  חמץ 
שום ענין צו הַאלטן די גַארבעדזש ביי 
מעגליכן  לעצטן  ביז'ן  שטוב  אין  זיך 

מינוט.

*
די  ַאז  זיך  דוכט  רעדַאקציע: 
ַא  הָאט  דעּפַארטמענט  סַאניטַאציע 
שטיקל ּפערסּפעקטיוו אויף די מָאסט 
ּפרָאדוקציע אין קרית יואל נישט ַאזוי?
ר' יושע: זיכער, מען בַאגעגענט זיך 
טורעמס  צווילינג  גרויסע  מיט  יערליך 
פון אויסגעליידיגטע טרויבן קעסטלעך 
פון  זַאנגען  ָאּפגעריסענע  הויפנס  און 
טרויבן. די מָאסט ּפרָאדוקציע ווַאקסט. 
סּפעציעל הָאט זיך דָאס ָאנגעזען היי יָאר 
ווייל טרויבן איז געווען עטווָאס ביליגער. 
ָאבער מיט די קַארטָאפל און אייער איז 

מיסט  די  הונטערשטעליג.  נישט  אויך 
קַאנעס פַארציילן שטומערהייט ַאסַאך 

געשיכטעס פון געשמַאקע סעודות.
*

שווער  ַאזוי  ַארבעט  איר  רעדַאקציע: 
חול  איר  נעמט  געוויס  יָאר  ַאגַאנץ 
קומט  ווַאקַאציע,  שטיקל  ַא  המועד 

דָאס אייך נישט?
די  שמייכעלט(  יושע  )ר'  יושע:  ר' 
מיסט קַאנעס רוען נישט איין, זיי ווערן 
המועד  חול  ָאנגעפילט.  פריש  כסדר 
נעמט מען דען נישט אויף די גַארבעדזש? 
זָאל מען נישט אויפנעמען די גַארבעדזש 
ווערט  טָאג  איין  שטָאט  אין  דָאהי 
ּפונקט  המועד  חול  דַארף  מען  כַאָאס. 
ַאזוי אויפשטיין אין די נַאכט שעה'ן און 
צוזַאמנעמען די גַארבעדזש. מען נעמט 
נישט קיין ָאּפרוה, ָאבער ברוך השם, ַאז 
מען הָאט די זכי' צו זיין אין ַא ּפָאזיציע 
צוצוהעלפן צום בלי און וואוקס פון די 

הייליגע שטָאט קרית יואל.

*

הָאט  מעסעדזש  ווָאסערן  רעדַאקציע: 
איר איבערצוגעבן פַאר'ן ציבור.

ּפונקטן,  פַארשידענע  יושע:  ר' 
בָאלק  ביי  געווָארענט  זיין  זָאל  מען 
ָאּפגעטיילט  לייגן  צו  עס  גַארבעדזש 
נישט  גַארבעדזש,  ַאלגעמיינע  די  פון 
קָאנסטרָאקשָאן  קיין  ַארויסלייגן 
קיין  נישט  אוודאי  און  מַאטעריַאל 
ַאריינווַארפן  נישט  און  רעדער, 
אינעם  גַארבעדזש  בָאלק  ַאלגעמיינע 
קָאנטעינָאר  גַארבעדזש  ַאלגעמיינעם 
געווענליכע  די  צוברעכט  דָאס  ווָארום 

גַארבעדזש טרָאקס.
אויך דַארף מען וויסן ַאז מען טָאר 
גַארבעדזש  אין  ַאריינווַארפן  נישט 
זַאכן.  שעדליכע  קיין  קָאנטעינָאר 
גַארבעדזש  אין  ַאריין  ווַארפן  מענטשן 
פַארשידענע זַאכן און פַארגעסן דערפון 
ָאבער שּפעטער ליידן דערפון ַאנדערע, 
און עס קומט צו סכנות נפשות. צב"ש 
עמיצער  הָאט  פַאל  לעצטיגן  ַא  ביי 
אינעם  גַאזָאלין  קַאנע  ַא  ַאריינגעלייגט 
הָאט  עס  און  קָאנטעינָאר  גַארבעדזש 

ַא  פון  געזיכט  אינעם  אויפגעּפלַאצט 
סַאניטַאציע ַארבעטער. מען טָאר בכלל 
קיין  גַארבעדזש  אין  ַאריינלייגן  נישט 
און  ּפעינט,  קיין  כעמיקַאל,  מין  שום 
פליסיגקייטן  ָאּפפַאל  שום  קיין  נישט 
פונעם אויטָא. עס קען זיך ענדיגן מיט 
שטרָאפן  ענוויירָאמענטַאלע  גרויסע 

מצד די סטעיט.
וויכטיג  איז  שוין  רעדט  מען  ַאז 
צוצולייגן ַא ווָארענונג אויף ַאן ַאנדערן 
געביט פון זיכערהייט, ווָאס הָאט שוין 
מער צוטָאן מיט מצילי אש. די ווָארענונג 
איז מער ַאקטועל אויף פַאר ּפסח ָאבער 

איז וויכטיג אויף ַאגַאנץ יָאר.
עינא  ַאן  הַאלטן  דַארפן  עלטערן 
ּפקיחא אויף קינדער ווָאס זיי טוען. היי 
יָאר הָאט מען דָאס טַאקע ָאּפגעשטעלט, 
ָאבער עס איז בַאוואוסט ַאז ביי קינדער 
ווָאכן  שוין  פַאסינַאציע,  ַא  פייער  איז 
זיי  ּפלַאנעווען  ּפסח  טוב  יום  בעפָאר 
חמץ  שריפת  דעם  וועט  מען  וויַאזוי 
ַאהערשטעלן ווי עס דַארף צו זיין, מען 
זַאמעלט רעדער, סקיטס, העלצער און 
פַארנומען  זענען  עלטערן  ברענשטָאף. 
שּפילן  קינדער  די  ַארויס  שיקן  און 
ווָאסערע  ווייסן ַאסַאך מָאל נישט  און 
מיטינגען  פייער-ּפלַאנירונג  העפטיגע 

עס קומט פָאר.
דעריבער, עלטערן מוזן ָאנווָארענען 
קינדער איבער דעם געפַאר פון פייער, 
ַאז  ערקלערן  און  ָאנשרעקן  זיי  און 
דָאס איז נישט קיין שּפיל און עס קען 
דַאן  ווָאס  פַאטַאליטעטן  צו  צוקומען 
רייסט מען זיך די הָאר פון קָאּפ. עלטערן 
מוזן אריינבויערן אין די קינדער ַאז מען 
שּפילט זיך נישט מיט פייער. נישט ערב 
ּפסח און נישט ַאגַאנץ יָאר. דָאס שּפירן 
ווָארום  איבערצוגעבן  וויכטיג  מיר 
געפונען  מָאל  פילע  שוין  הָאט  מען 
צוזַאמזַאמלען  בחור'לעך  און  קינדער 

מַאטעריַאלן פַאר שריפות, ודי בזה.

 אפהאנדלונג איבער דעם 
"בָאלק ּפיק-ָאּפ"

 א שמועס מיט 

הרה"ח ר' יושע בלומענטאהל הי"ו 
 דירעקטאר פונעם ווילידזש סאניטאציע דעפארטמענט נאך דעם סוקסעספולן 

באלק פיק-אפ וואס איז אפגעהאלטן געווארן לכ' פסח
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פונעם  ּפעולות  די  איבער  רעדנדיג   –
גרויסן פעטער מרן רביה"ק זי"ע ַאז ער 
ַאנדערן  צווישן  דערמַאנען  נישט  זָאל 
דָאס התייסדות פון די שטָאט קרית יואל, 
ַאזוי  זיך  זי"ע  רבי  דער  בכלל הָאט  און 
חום  בכל  די שטָאט  פאר  ַאוועקגעגעבן 

לבבו ונפשו.
לז"ך  קרוב  די  השנים,  במשך 
רבי דער בעל הילולא  ווָאס דער  שנים, 
ַאלס  געווען  ּפאר  מכהן  הָאט  זי"ע 
אבדק"ק סאטמאר, איז קרית יואל דורך 
נישט- און  לייכטע  זמנים,  פַארשידענע 
איז  יואל  קרית  זמנים.  גרינגע  ַאזעלכע 
זייער ַאסַאך מָאל געווען דער ציל-ברעט 
הָאבן  וועלכע  גרוּפעס  פַארשידענע  פון 
כח  שטייגענדן  דעם  פַארגינען  נישט 
הקדושה ווָאס גייט ַארויס פון די שטָאט 
דאתרא  מרא  פונעם  הדרכה  די  אונטער 
כ"ק מרן רבינו שליט"א, דער בן הגדול 
ומחמד עינו ולבו פונעם רבי'ן זצ"ל, און 
מ'הָאט ּפרובירט זיך צו פַארמעסטן מיט 
ח"ו  אונטערצוברענגן  דָאס  כוחות  ַאלע 

היל"ת.
די ַאלע זמנים הָאט דער רבי זי"ע זיך 
תקיפות,  גַאנצן  מיט'ן  ַארויסגעשטעלט 
ירושה  הייליגע  די  אויף  געבן  צו  ַאכט  
ווָאס מרן דודו רביה"ק הדברי יואל זי"ע 
הָאט איבערגעלָאזט, און איז געשטַאנען 
על המשמר ַאז די שטָאט קרית יואל זאל 
ָאּפגעהיטן  און  ערליך  הייליג,  בלייבן 
אויף דעם אופן און אויף דעם מהלך צו 
ביים  געצילט  זי"ע הָאט  רבי  דער  ווָאס 

מייסד זיין די שטָאט.
ַאז  צוגעברענגט  הָאט  דָאס  טַאקע 
דער רבי זי"ע מיט זיין אחריות צו אונזער 
דירעקט  הָאט  ער  וועלכן  אויף  שטאט, 
רבינו  מרן  הגדול  בנו  געווען  ממנה 
הגה"ק שליט"א ַאלס רב ומרא דאתרא, 
ואב ובנו שראו את החידוש הָאבן מרנן 
עצומות  כוחות  מיט  געַארבעט  רבוה"ק 
שטָאט,  די  פון  עתיד  אויפ'ן  ָאּפצוהיטן 
מעוז  א  פַארבלייבן  זאל  יואל  קרית  ַאז 
ומגדל פאר חסידישע אידן צו קענען צו 
זיין ָאּפגעהיטן פון די שרעקליכע איבלען 
פון די גוי'שע גאס ַארום, און בעיקר ַאז 
קרית יואל זאל קענען ווייטער בליען און 

שטייגן ַאלס עיר גדולה לאלקים, ווי עס 
איז ב"ה טַאקע אויסגעשטיגן כפי רצון 
קדשו פונעם מייסד הקרי' מרן רביה"ק 

הדברי יואל זי"ע.
זי"ע  רבי  דער  ווָאס  חביבות  דָאס 
זיך  הָאט  יואל  קרית  צו  געהַאט  הָאט 
זענען  עס  ווען  ַארויסגעזען  סּפעציעל 
ּפני  די  ּפנימה  בקודש  ַאריינגעקומען 
ומנהלי  ראשי  די  הקהלה,  וראשי 
המוסדות, און די עומדים בראש קריתינו 
הק', מיט וויפיל חביבות, און מיט ווָאס 
פאר א מאור ּפנים דער רבי זי"ע פלעגט 
זיי אויפנעמען. ממש אין די בחינה פון 
איינער  ווען  געווען  איז  רוחו"  "ותחי 
איז  הנהלה  יואל'ער חברי  קרית  די  פון 
קדשו  צורת  רבי'ן.  צום  ַאריינגעקומען 
אור  ַאן  מיט  אויפגעשיינט  ממש  הָאט 
עליון, און עס הָאט זיך געשּפירט בחוש 
דעם געווַאלדיגן הכרת הטוב ווָאס דער 
הקהלה  ראשי  די  צו  הָאט  זי"ע  רבי 

והקרי'.
ַאצינד ביים זיך גרייטן צו די זיבעטע 
געפַאלט  ווָאס  זי"ע  רבי'ן  פון  הילולא 
קודש  שבת  שבשמיני"  השביעי  "ביום 

תושבי  וועלן  הבעל"ט  שמיני  ּפרשת 
טויזנטער  מיט  צוזַאמען  יואל  קרית 
וועלט,  די  איבער  חסידים  סַאטמַארער 
וועלן  און  הבהיר,  זכרונו  זיין  מעלה 
די הילולא קדישא בצל קדשו  ּפרַאווען 
הגה"ק  רבינו  מרן  דרכו  ממשיך  פון 

שליט"א.
ווערט  יָארן,  פריערדיגע  די  אין  ווי 
דָאס יָאר ווייטער ַאריינגעלייגט גרויסע 
כוחות דורך די חברה קדישא און עסקני 
קהלתינו הק', ווי אויך די ּפובליק סעפטי 
די  און ַאנדערע בַאַאמטע אויפצונעמען 
מקומות,  ַאנדערע  פון  אידן  טויזנטער 
די  ַארום  טעג  די  אין  וועלן  וועלכע 
הילולא קומען צו פָארן קיין קרית יואל 

לרגל ההילולא פון רבי'ן זי"ע.
 פרייטָאג ערש"ק מיטָאג צייט, און 
בעיקר מוצאי שבת און זונטָאג איבער'ן 
טָאג וועלן די ווילידזש ּפָאבליק סעפטי 
טרַאפיק  דעם  ּפַאטרָאלירן  בַאַאמטע 
קענען  צו  כדי  הק',  ציון  דעם  ַארום 
דָאס  אידן.  טויזנטער  די   אויפנעמען 
וועט דער פַארקער  זעלבע מוצאי שבת 
אויף די גארפילד רד. גאס ּפַאטרָאלירט 

וועלכע  סעפטי,  ּפובליק  די  דורך  ווערן 
אנ"ש  טויזנטער  די  דירעקטירן  וועלן 
ערווַארטעט  זענען  ווָאס  אומעטום  פון 
סעודת  צענטרַאלע  די  מיטצוהַאלטן 
ווערן  ָאּפגערָאכטן  וועט  ווָאס  הילולא 
אין ביהמ"ד הגדול ביים עריכת השולחן 

פון מרן רבינו הגה"ק שליט"א.
די  ַאז  הָאפענונג,  דער  איז  עס 
ההילולא  ימי  די  במשך  ישראל  תפלות 
רושם בשמי מעלה משּפיע  זאלן עושה 
מיני  כל  קינדער  אידישע  פַאר  זיין  צו 
ושימש,  עמד  משה  כאן  ומה  ישועות, 
ַאוועקגעגעבן  זיך  הָאט  זי"ע  רבי  דער 
מיט ַאזויפיל כוחות פאר די שטָאט קרית 
ער  וועט  ומשמש  עומד  שם  אף  יואל, 
דָארט בגנזי מרומים ווייטער מליץ יושר 
זיין פַאר אונזער שטָאט, משּפיע צו זיין 
פַאר יעדן איינעם בכלליות ובפרטיות כל 
זָאל  די שטָאט  ַאז  ובפרט  דמיטב,  מילי 
זיך ווייטער פירן על מי מנוחות אונטער 
ממשיך  פון  הנהגה  רוחניות'דיגע  די 
ביז  שליט"א  הגה"ק  רבינו  מרן  דרכו 

משיח'ס טאג במהרה.

זכר צדיק לברכה.

ַאז אויף ּפסח זאלן זיי בשום אופן נישט 
אין  ווַאקסט  ווָאס  ווייץ  דָאס  נעמען 
איירָאּפע צוליב דעם ווָאס דָארט רעגנט 
מ'דַארף  און  שניידן,  בשעת'ן  כסדר 
און  צירופים  ַאסַאך  אויף  פַארלָאזן  זיך 

דוחקים דָאס צו קענען מתיר זיין.

צער ועגמת נפש
שּפעטערע  די  אין  ַאלענפַאלס, 
אידן  טויזנטער  זענען  קריג  נָאכ'ן  יָארן 
ווידער  און  יָארק,  ניו  קיין  ָאנגעקומען 
הָאט מען געדַארפט שניידן ווייץ כדי צו 
קענען בַאקן מצות אויפ'ן יום טוב ּפסח. 
זעלבע ּפלעצער  די  פון  ווייץ  נעמען  צו 
געהַאט  פריער  יָארן  ַאלע  מ'הָאט  ווָאס 
דער  אין  דָארט  שניידן  צו  מסורה  א 
ַאלטער היים אין אונגַארן, צי אין פוילן-
רעדע  קיין  דָאך  איז  וכדומה,  גַאליציע 
ָאנגעקומען  דָאך  מ'איז  געווען.  נישט 
אויף א נייעם ּפלַאץ, און דעריבער הָאט 
ָאנגעהויבן   - פַארשטענדליך  ווי   - מען 
אין  פעלדער"  "ווייץ  די  פון  שניידן  צו 

ניו יָארק ָאדער ַארום.
קיינמָאל  איז  ווייץ  די  שניידן  דָאס 
און  געווען,  נישט  ַארבעט  לייכטע  קיין 
רבנים  די  הָאבן  כוחות  ַאסַאך  ַאסַאך 
מפורסמים  רבנים  הצדיקים,  הגאונים 
לברכה,  כולם  זכר  דור  פריערדיגן  פון 
דברי  בעל  הקדוש  רבינו  ובראשם 
טרעפן  צו  ַאריינגעלייגט  זי"ע  יואל 
מ'זָאל  וועלכן  אויף  ווייץ  מהודר'דיגע 

זיך קענען פַארלָאזן לכתחלה.
אין ַאלגעמיין הָאט מען דַאן געשניטן 
ָאבער  "לאנג-איילענד"  אין  ווייץ  דָאס 
געווען  מצליח  מען  הָאט  ַאלץ  נישט 

דָארט צו טרעפן מהודר'דיגע ווייץ, און 
מקומות,  ַאנדערע  אין  געזוכט  מ'הָאט 
זיך  הָאט  עס  וכדומה.  דזשורזי  ניו  אין 
דעם  צוליב  ַאז  געמַאכט  מָאל  ַאסַאך 
איז  ווייץ  דָאס  ווען  צייט  די  אין  ווָאס 
הָאט  בישולם  לגמר  קרוב  געווען  שוין 
גָאר  זיך  מען  הָאט  גערעגענט,  ַאסַאך 
שטַארק געּפלָאגט, און מ'איז געגַאנגען 
מצליח  מ'הָאט  ביז  פעלד-צו-פעלד,  פון 
דָאס  זָאל  ווָאס  ווייץ  טרעפן  צו  געווען 

מערסטע מהודר לויט די אומשטענדן.
אן עדות נאמנה איבער ווי שטַארק 
ובראשם  זצ"ל  הקודם  מדור  רבנים  די 
זצ"ל  מּפאּפא  יוסף  ויחי  בעל  הגה"ק 
הָאבן חושש געווען צו נעמען ווייץ פון 
תקופה  די  אין  רעגנט  עס  וואו  מקומות 
פונעם ווייץ-שניט, שרייבט הגה"צ רבי 
בנציון הלוי ווָאזנער שליט"א רב דקהל 
שבט הלוי מָאנסי, ווָאס ער הָאט ַאליינס 
זיין  ווי  צוריק,  יָארן  מיט  מיטגעהַאלטן 
שווער הגה"צ רבי שמואל אפרים זלמן 
סקווירא  שיכון  דומ"ץ  זצ"ל  אונגַאר 
צוזַאמען  ווייץ  שניידן  פארן  פלעגט 
מיט הגה"צ רבי ירחמיאל ישראל סקולע 
זצ"ל אבדק"ק סאדאוונא, וועלכער איז 
מומחה  גרויסער  ַאלס  בַאקַאנט  געווען 
פלעגן  זיי  און  ווייץ,  דָאס  שניידן  ביים 
הגה"ק  בשליחות  ווייץ  שניידן  פארן 
די  פון  געברויך  פַאר'ן  זצ"ל  מּפאּפא 
אין  בעקעריי  מצה  ּפאּפא-צעהלימער 

וויליַאמסבורג.
ווָאס  שליט"א  בנציון  רבי  שרייבט 
כמה  מיטגעהלאטן  ַאליינס  הָאט  ער 
ּפעמים, ווי שוין נָאכן שניידן דָאס ווייץ 
זענען די רבנים הגאונים צוריקגעקומען 
צוברָאכן און צוקלַאּפט ביי זיך, זייענדיג 
דעם  אויף  נפש,  ועגמת  צער  מלא 

)פארזעצונג פון זייט 5(

)פארזעצונג פון זייט 5(

קרית יואל גרייט זיך צו די 7'טע הילולא 
פון מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע 

אנשי שלומינו געבן ָאּפ שבח והודי' נָאכ'ן ווידערַאמָאל זוכה 
זיין צו זעלטן מהודר'דיגע מצות געבַאקן פון "ַאריזָאנע ווייץ"

)פארזעצונג אויף זייט 39(
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סוף  צום  מ'הָאט  ווָאס  ווייץ  דָאס  ווָאס 
געשניטן הָאבן אין זיך ַאזויפיל מבוקעות 
עס  ווָאס  דעם  צוליב  מצומחות  און 
נָאכ'ן  דערויף  גערעגענט  ַאזויפיל  הָאט 
געצייטיגט ווערן, ביז מ'הָאט דָאס נישט 
געקענט מתיר זיין נָאר דורך פַארשידענע 
ספיקות,  פון  צירופים  און  דוחקים 
וכדומה.  ברוב  ביטול  ספק-ספיקא, 
יאומן  "לא  בלשונו:  דָארט  שרייבט  ער 
זקנים  על  שעבר  לב  השברי  יסופר  כי 
שעובדא  יודע  אמת  מחפש  וכל  הללו, 
על  ללמד  אלף,  מני  אחת  אלא  אינה  זו 
במסתרים  כמה  עד  יצא,  כולו  הכלל 
היראים  הנפש  בעלי  של  נפשם  תבכה 
מדי שנה" )אין אידישער איבערזעצונג: 
גלייבן דעם שברי  נישט  זיך  "עס לָאזט 
הָאבן  הצדיקים  זקני  די  זיי  ווָאס  לב 
געהַאט )צוליב די שווערע התירים אויף 
פַארלָאזן  געדַארפט  זיך  מ'הָאט  ווָאס 
ביים נעמען די סָארט ווייץ( און ווער עס 
זוכט דעם אמת ווייסט ַאז די מעשה איז 
הכלל  על  ללמד  טויזנט  פון  איינס  נָאר 
וויינען  אידן  ערליכע  וויפיל  יצא  כולו 
בַאהַאלטענערהייט אויפ'ן שווערן מצב 

פון די ווייץ פעלדער( ע"כ.

רבינו הקוה"ט זי"ע 
שיקט קיין ַאריזָאנא

ווייץ  דער פראבלעם פון רעגנדיגע 
איז געווען סיי ביי די ווייץ-פעלדער אין 
ניו יָארק פון ווָאס ַאלע מצה בעקערייען 
אויך  ַאריינגערעכענט  געשניטן,  הָאבן 
די מצה בעקעריי פון קהלתינו הק' קהל 
זיך  ווָאס עס לָאזט  ד'סאטמאר,  יטב לב 
דער  כוחות  וויפיל  בַאשרייבן  נישט 
זי"ע  רביה"ק  מרן  הק'  קהלתינו  מייסד 
וויפיל ער הָאט  הָאט ַאריינגעלייגט און 
מַאכן  צו  זיכער  געווען  מטריח  זיך 
פון  בעקעריי  מצה  די  ַאז  בעזהשי"ת 
היותר  צד  על  ַאהערגעשטעלט  קהלאיז 
חומרות  ַאלע  לויט  אויסגעהַאלטן  טוב, 
פון  שיטות  די  לויט  און  הידורים  און 
ַאלע ּפוסקים ראשונים ואחרונים על כל 

ּפרט ופרט.
עס איז פַארבליבן עטליכע כתבי יד 
געשריבן  ער הָאט  ווָאס  זי"ע  רבי'ן  פון 
זומער  די  אין  יָארן  די  פון  איינע  אין 
זי"ע  רבי  דער  ווען  מאל  איין  חדשים, 
איז ליידער נישט געווען געזונט, און ער 
דָאקטוירים  די  פון  לויט'ן בַאפעל  הָאט 
איז דַאן  רבי  רעדן. דער  נישט געטָארט 
געווען אין פַארבינדונג מיט די ַארומיגע 
נָאר דורכ'ן שרייבן צעטלעך און ַאזוי איז 
זענען פַארבליבן פַארשריבן פַארשידענע 
צייט  יענע  פון  ּפרטים  אינטערעסַאנטע 
ווי  זי"ע.  רבי'ן  פון  קדשו  יד  בכתב 
דערמַאנט, איז דָאס געווען אין די זומער 
מ'הָאט  ווען  צייט  די  אין  ּפונקט  ווָאכן, 
פון  ווייץ  דָאס  שניידן  געדַארפט  שוין 
קומענדיגן יָאר, און אין עטליכע פון די 
רבי איבער דעם  צעטלעך שרייבט דער 
ווָאס הגה"צ מסאדאוונא זצ"ל הָאט אים 
דערציילט ווי שווער עס איז צו טרעפן 
יענעם  אויף  פעלדער  אויסגעהַאלטענע 
יָאר פון ווָאס מ'זָאל קענען נעמען דָאס 

ווייץ אויפ'ן יום טוב ּפסח.
ווען  שּפעטער,  יָאר  עטליכע  טַאקע 
עס הָאט זיך געמַאכט א מעגליכקייט צו 
נעמען ווייץ פון ַאריזָאנע, וועלכע הָאט 
בכלל  דָארט  רעגענט  עס  ַאז  מעלה  די 
נישט אין די חדשים פונעם צייטיגן און 
די  אין  מען  הָאט   ווייץ,  דָאס  שניידן 
ָאּפגענויגט  בעקערי  מצה  סַאטמַארער 
פון די א. ג. ביז-דעמָאלסדיגע "מסורה" 

פון שניידן אין לאנג-איילענד אדער אין 
יָארק,  ניו  ווייץ פעלדער ַארום  ַאנדערע 
אסאך  קאסטן  געלאזט  זיך  מ'האט  נָאר 
א  געפָארן  מ'איז  און  כוחות,  און  געלט 
כדי  קיין ַאריזָאנע  ביז  ווייטע שטרעקע 
ווייץ ווָאס הָאט  צו נעמען די דָארטיגע 

געהַאט זעלטענע הידורים.
זי"ע  רבי'ן  פון  מקורבים  די 
ווָאס  שמחה  שטַארקע  די  דערציילן, 
מ'הָאט  ַאז  געהַאט,  זי"ע הָאט  רבי  דער 
ַאזעלכע  טרעפן  צו  געווען  מצליח 
ַאזוי  זיין  זָאל  ווָאס  ווייץ,  מהודר'דיגע 
שום  קיין  ָאן  אויסגעהַאלטן  שטַארק 
שרייבט  בַאזונדער  און  וּפקּפוק,  חשש 
רב  פריימאנ'ער  דער  בפירוש  דָאס 
הגה"צ רבי יהושע העשיל דייטש זצ"ל 
דער  געווען  יָארן  פילע  איז  וועלכער 
שניידן  צו  זי"ע  רביה"ק  מטעם  ממונה 
דָאס ווייץ פאר די מצה בעקעריי, און אין 
א קונטרס ווָאס ער הָאט געשריבן איבער 
ענינים פון ווייץ שניידן שרייבט ער ווי 
שטַארק דער רבי זי"ע הָאט געזוכט און 
מהדר געווען צו נעמען ווייץ דייקא פון 
די ּפלעצער וואו עס רעגנט בכלל נישט 
דָאס  מ'שניידט  ווען  תקופה  די  במשך 

ווייץ.
צוליב פַארשידענע סיבות – בעיקר 
זענען  ווייץ  דארטיגע  די  וואס  צוליב 
'מצות'  פאר  געאייגנט  געווען  נישט 
געמוזט  יָאר  עטליכע  נָאך  מען  הָאט   -
פון  ווייץ  דָאס  נעמען  צו  אויפהערן 
צוריקגעקומען  מ'איז  און  ַאריזָאנא, 
זיך  ווייטער  מ'הָאט  וואו  יָארק  ניו  קיין 
געמוטשעט יָאר-יערליך צו טרעפן ווייץ 
חששות,  קיין  הָאבן  נישט  זָאל  ווָאס 
מען  היינט, הָאט  שוין בַאקַאנט  ווי  און 
זייער  דערויף.  געמוטשעט  זייער  זיך 
המכשירים  רבנים  די  הָאבן  יָארן  ַאסַאך 
איז  עס  ַאז  מצב  אויפ'ן  געבלוטיגט 
אוממעגליך צו טרעפן עכט מהודר'דיגע 
אלע  לויט  ווייץ  אויסגעהַאלטענע  און 
מען  הָאט  ממש  ברירה  ובלית  פוסקים, 
זיך פַארלָאזט אויף פַארשידענע צירופים 
און דוחקים כדי צו נעמען ווייץ פון די 

ַאלע מקומות.

חדש ימינו כקדם
הָאט  צוריק  יָאר  עטליכע  מיט 
געלעגענהייט  די  געמַאכט  פריש  זיך 
נאך   - ציבור  ברייטן  פַאר'ן 
פארשידענע פארבעסערטע אופנים און 
דורך  ווצב"ש  יגיעות,  אויסטערלישע 
אויסארבעטן אליינס צו איינפלאנצן אין 
איז  וואס  'זומען'  ספעציעלע  אריזאנא 
די  נעמען  צו   - געאייגנט פאר מצות  יא 
מהודר'דיגע ווייץ פון ַאריזָאנא, און ווי 
נָאר עס איז געווען די מעגליכקייט דערצו 
גלייך  שליט"א  הגה"ק  רבינו  מרן  הָאט 
זעלטענע  די  אויף  ַארויפגעכַאּפט  זיך 
מציאה, צו גיין בדרכיו פון מרן רביה"ק 
געברויך  פַאר'ן  און  זי"ע,  יואל  הדברי 
אויך  ווי  בעקעריי,  מצה  היזיגע  די  פון 
סאטמארער  גרויסע  אנדערע  די  פאר 
וויליאמסבורג, הָאט  מצה בעקעריי אין 
דייקא  ווייץ  שניידן  צו  ָאנגעהויבן  מען 
מעלה  די  הָאט  וועלכע  ַאריזָאנא,  אין 
ווייץ- פונעם  צייט  די  במשך  ַאז  יתירה 

שניט רעגענט בכלל נישט.
חשוב'ע  גָאר  ַאנדערע  אויך 
געהערט  הָאבן  וואס  בישראל  קהלות 
פונעם  הידורים  געווַאלדיגע  די  פון 
ביז  די  פַארלָאזט  הָאבן  ַאריזָאנא-ווייץ, 
ניו  אין  פלעדער  ווייץ  דעמָאלס'דיגע 
יָארק וכדומה, כדי צו קענען שניידן אין 

ַאריזָאנא.
די  פון  טוב  שם  כתר  דער 

הונדערט-ּפרָאצענטיגע  און  גוטע 
ַאריזָאנא  אין  ווייץ  אויסגעהַאלטענע 
איז  עס  ַאז  דערצו  צוגעברענגט  הָאט 
געווָארן א זעלטענער התעוררות בעולם 
הָאבן  הידור  זוכן  וואס  אידן  הכשרות. 
מער  זענען  און  אויגן,  די  געעפענט  זיך 
מצה  די  נָאכגעגַאנגען  ַאזוי  סתם  נישט 
מ'הָאט  בלינדערהייט.  בעקערייען 
ָאנגעהויבן צו פרעגן קשיות און זיך צו 
אייגענטומער,  די  ביי  פַאראינטערעסירן 
ָאנפירער און בעלי מכשירים פון די מצה 
דָאס  געשניטן  מ'הָאט  וואו  בעקערייען, 
ווייץ פאר זייערע בעקערייען, וויפיל עס 
הָאט דָארט גערעגענט פאר און בשעת'ן 
וויפיל ּפרָאצענט מבוקעות און  שניידן; 
מצומחות מ'הָאט געטרָאפן, וויפיל מָאל 
געווען  נישט  ָאדער  יָא  איז  עס  שישים 
קעגן דעם, א. א. וו. פַארשידענע פרַאגעס 
די  און  געהַאט  הָאט  ציבור  דער  ווָאס 
מצה  פון  אייגענטומער  און  ָאנפירער 
שוועריקייטן  געהַאט  הָאבן  בעקערייען 

דָאס צו פַארענטפערן.

אין לאנג-איילענד 
שוין נישט, וואו יָא?

צוגעברענגט  הָאט  ַאלעס  דָאס 
מצה  די  ביי  אויפרודער  שטַארקן  א 
"ַאלע"  זענען  וועלכע  בעקערייען, 
און העכער,  ווייטער  א טריט  געגַאנגען 
איינער מער און איינער ווייניגער, ָאבער 
דערווייל  איז  ַאלטן  ביים  געבליבן 
בעקערייען  פַארשידענע  נישט.  קיינער 
וועלכע הָאבן מתחלה נישט ַאזוי שנעל 
אפגערטרעטן פון די א. ג. "מסורה" צו 
שניידן דייקא אין געוויסע מפוקפק'דיגע 
די  ַאז  איינגעזען  שנעל  הָאבן  פעלדער, 
אויף  געאייגענט  נישט  מער  איז  צייט 
גיין  צו  ָאנגעהויבן  הָאבן  און  דעם, 
עס  וואו  מקומות,  ַאנדערע  אין  שניידן 
ווייץ  בַאקומען  צו  שאנסן  מער  דָא  איז 
מער  טיילווייז  כאטש  זענען  וועלכע 

מהודר'דיג ווי די ביז יעצטיגע.
טרָאץ ווָאס טייל בעקערייען זענען 
נָאך ביז היינט נישט גרייט ַארויסצוגעבן 
ווען  און  וואו  דעטַאלן  ּפונקטליכע  די 
זייערע  פאר  ווייץ  דָאס  שניידן  זיי 

הַאלטן  צו  ּפרובירנדיג  בעקערייען, 
זיי  מ'זָאל  כדי  טונקל,  די  אין  קונדן  די 
נָאכדעם  נָאכזוכן,  צופיל  קענען  נישט 
ביליגער  אויס  ענדערש  קלויבן  זיי  ווי 
ווי  בעסער-אין-טעם,  כלומר'שט  און 
פארט  כשרות.  אין  הידורים  איידער 
מער-ווייניגער  ָאבער  מען  הָאט  ָאבער 
ּפונקטליכע מקומות  די  דערוואוסט  זיך 
וואו יעדער שניידט, און עס שטעלט זיך 
ַארויס ַאז צוליב'ן דרוק פון די ערליכע 
קונדן הָאט מען אויך דָאס יָאר ווייטער 
געשניטן אויף פַארשידענע מקומות וואו 
עס רעגנט ווייניגער, ָאבער עס איז לכה"ּפ 
גענוג ווייט פון אויג, ַאזוי ַאז סתם המון 
קענען  נישט  זיך  זאלן  תורה  ובני  עם 
אריבערכאפן צום שניט און זען מיט די 
פעלדער  די  אין  מצב  די  אויגן  אייגענע 
אזוי ווי עס פלעגט אין די לעצטע יארן 
מ'זָאל  און  איילענד,  לאנג  אין  פאסירן 
נישט קענען גענוי וויסן וויפיל און ווען 
עס הָאט דָארט גערעגענט במשך די צייט 

ווָאס מ'הָאט דָארט געשניטן.

אנשי שלומינו געבן ָאּפ שבח והודי' נָאכ'ן ווידערַאמָאל זוכה 
זיין צו זעלטן מהודר'דיגע מצות געבַאקן פון "ַאריזָאנע ווייץ"

)פארזעצונג פון זייט 38(

)פארזעצונג אויף זייט 41(
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בעקעריי  מצה  בַאקַאנטע  איין 
ווייץ  דָאס  געשניטן  יָאר  דָאס  הָאט 
אויף פַארשידענע מקומות אין עטליכע 
הָאט   ווייץ  פונעם  חלק  א  סטעיטס. 
וואו  "אינדיַאנע",  אין  געשניטן  מען 
ווידער  גערעגענט,  ווייניגער  הָאט  עס 
געשניטן  מען  הָאט  ווייץ  פונעם  טייל 
אויך  הָאט  עס  וואו  "מערילענד"  אין 
עטווָאס  זינט  לכה"ּפ  גערעגענט  נישט 
מ'הָאט  איידער  טעג  דריי  ווי  ווייניגער 

געשניטן דָאס ווייץ דָארט.
פונעם  בַאריכטן  רעקָארדירטע  די 
א  מערילענד,  אין  ביורָא"  "וועטער 
און  סיטי'ס,  זיבן  הָאט  וועלכע  סטעיט 
אין  זעלבע  דָאס  צייגט  בַאריכט  דער 
ַאלע זיבן סיטי'ס, ַאז איבערַאל איז אום 
פרייטָאג ּפרשת קרח )Jun 22( געפאלן 
שוין  די  )אויף  רעגן  אינטש  א  בַאלד 
געצייטיגטע ווייץ(, און ערשט דריי טעג 
 Jun( חקת  ּפרשת  מָאנטָאג  שּפעטער, 
25( הָאט מען דָארט געשניטן דָאס ווייץ 

פאר יענע בעקערייען.
מער-ערליכע  די  הָאבן  ַאזויפיל 
אויפגעטון,  בעקערייען  יענע  פון  קונדן 
ווייץ  ַאז די ווָאס זענען געקומען קויפן 
זיי  מען  הָאט  אויסקלויבן,  צו  דָאס  כדי 
"אינדיַאנע"  פון  ווייץ  דָאס  געגעבן 
פון  חששות  ווייניגער  הָאט  וועלכע 
מ'זָאל  ַאז  ַאזוי  ומבוקעות",  "מצומחות 
צופיל  מיט  באלמוטשען  קענען  נישט 
קויפן  ביים  סיי  פרַאגעס,  איבעריגע 
ווָאס  צייט  די  במשך  סיי  און  ווייץ, 
ווָאס  ווייץ,  דָאס  געשניטן  מ'הָאט 
די  געשניטן  ווייטער  מען  ווָאלט  אויב 
ווייץ,  לאנג-איילענד  "מסורות'דיגע" 

מעגליכקייט  א  געווען  ווייטער  ווָאלט 
ביים  ַאהין  ָאנצוקומען  תורה  בני  פאר 
שניידן זעלבסט, און זען פון דער-נָאנט 
ווייץ,  די  פון  אויסגעהאלטענקייט  דָאס 
דָאס  פַארמיידן  צו  מ'זוכט  ווָאס  זַאך  א 

מערסטע ווָאס נָאר מעגליך. 
ַאנדערע קהלות הָאבן מצליח  אויך 
מערילענד,  אין  ווייץ  שניידן  צו  געווען 
עס הָאט  ווען  פון  ווָאך  איין  נָאך  בלויז 
מָאל  לעצטע  דָאס  גערעגענט  דָארט 
הָאט  ַאזוי  און  רעגן,  אינטש  ַאן  איבער 
ווייץ מיט  מען מצליח געווען צו הָאבן 

ווייניגער חששות ווי ווייט מעגליך.

דער ווייץ-שניט אין 
ַאריזָאנא

טויזנטער  הָאבן  תלי"ת  ָאבער 
אנ"ש מיט נאך ערליכע קהלות קדושות 
זעלטענעם  צום  געווען  זוכה  בישראל 
און  גרויסע קאסטן  די  ַאז טרָאץ  הידור, 
גָאר גרויסע הוצאות, הָאט מען בהוראות 
גדולי הרבנים ובראשם מרן רבינו הגה"ק 
און  שליט"א  הדומ"ץ  הגה"צ  שליט"א, 
ַאנדערע  פילע  פון  נאכפראגע  די  אויף 
ווייטער געשניטן דָאס  רבנים מובהקים 
ווייץ אין "ַאריזָאנא" וואו דָאס ווייץ איז 
"נקי מכל" ָאן קיין שום חשש. ווי מ'קען 
הָאט  בַאריכטן,  ָאפיציעלע  די  אין  זען 
גערעגענט  נישט  בכלל  ַאריזָאנא  אין 
 Apr( תשע"ב  ּפסח  פאר  דינסטָאג  פון 
3( ווָאס דַאן הָאט נָאך דָאס ווייץ אפילו 
און  וואקסן,  צום  רעגן  הָאבן  געדַארפט 
דָאס  מ'שניידט  וואו  פון  פעלדער  די 
אנגעטרונקן  געדַארפט  נָאך  הָאבן  ווייץ 
זאל  עס  כדי  ווַאסער,  ַאסַאך  מיט  ווערן 
ענדיגן ווַאקסן געהעריג. ערשט ַאריבער 

א חודש שּפעטער אינמיטן מָאנַאט מאי 
די  אנצוטרונקן  אויפגעהערט  מען  הָאט 
נָאך  זענען  ווייצלעך  די  בעת  פעלדער 
אומגעצייטיגט,  און  רוי  זייער  געווען 
ַאנדערהַאלבן  נָאך  בַאלד  ערשט  און 
)סוף  קרח  ּפרשת  אום  שּפעטער,  חודש 
מָאנַאט Jun( הָאט  מען געשניטן דָאס 
ווייץ פַאר'ן געברויך פון די מהודר'דיגע 
ווייץ  נעמען  וועלכע  בעקערייען  מצה 
ווייץ-פעלדער,  ַאריזָאנא  די  פון  דייקא 
מצה  היזיגע  די  ַאריינגערעכענט 

בעקערי.
במשך די גַאנצע צייט נָאך פון ווען 
אנגעטרונקן  מָאל  לעצטע  דָאס  מ'הָאט 
הייסט  דאס  ווַאסער,  מיט  פעלדער  די 
געהאלטן  נָאך  האט  ווייץ  די  ווען 
אינמיטן וואקסן פארן אנהייבן צו ווערן 
געצייטיגט, זענען געשטַאנען משגיחים 
שעה   24 פון  במשך  פעלדער  די  אויף 
שבתים  ַאריינגערעכענט  מעל"ע,  א 
וימים טובים, וועלכע הָאבן ּפערזענליך 
נָאכגעקוקט אויב עס רעגנט נישט במשך 
די גַאנצע צייט. ווען די רבנים הגאונים 
אין  קהלות  פארשידענע  פון  שליט"א 
שּפיץ פון הגה"צ הדומ"ץ שליט"א זענען 
אין  ווייץ-פעלדער  די  אויף  ָאנגעקומען 
בעפָארגרייטונג צום לעצטן ווייץ שניט, 
ערשט  צום  שליט"א  דיין  דער  הָאט 
משגיחים,  די  אויסגעפרעגט  גרונטליך 
און געהערט קלָאר און קרַאנט מּפי עדות 
נאמנים, ַאז במשך די גַאנצע צייט הָאט 
נישט גערעגענט, א  ווַאסער  קיין טרָאּפ 
זַאך ווָאס איז אויך בַאשטעטיגט דורך די 
רעקָארדירטע בַאריכטן פונעם וועטער-

ביורָא אין ַאריזָאנא.
ָאנגעהויבן  מען  הָאט  דַאן  ערשט 
שּפעטער  און  ווייץ,  דָאס  שניידן  צו 

איז  שליט"א  הגה"ק  רבינו  מרן  ווען 
די  הָאבן  ווייץ-שניט,  צום  ָאנגעקומען 
רבנים הגאונים שליט"א צוזַאמען  מיט'ן 
טויזנטער  געווען  בודק  שליט"א  רבי'ן 
עס  נָאכַאנַאנד.  ווייצלעך  טויזנטער  און 
איז געווען צום בַאוואונדערן ווי צווישן 
נישט  מען  הָאט   ווייצלעך  ַאלע  די 
געטרָאפן "קיין איין" אויסגעווַאקסענעם 
ָאדער געשפאלטענעם ווייצל, און ַאלעס 
ַאלעס איז געווען לכתחלה שבלכתחלה 
אויסגעהַאלטן ָאן קיין שום חשש וּפקּפוק. 
"אשרי עין ראתה כל אלה, מי שלא ראה 
שמחה  ראה  לא  זו,  מצוה  של  שמחה 
אין  אויס  זיך  דרוקט  אזוי  אט  מימיו", 
א לעצטערע ברייוו אן עד נאמן הגה"צ 
שליט"א,  מאנסי  הלוי  שבט  אבד"ק 
וועלכער איז געווען פון די סגל חבורה 
דעם  מיטגעהאלטן  האבן  וואס  רבנים 
שליט"א  הגאונים  רבנים  שניט.די  ווייץ 
יושבי על מדין מנהיגי קהלות חשובות, 
זענען ַאזוי שטַארק נתרגש געווָארן פון 
ווָאס  צו  ווייץ-שניט  מהודר'דיגן  דעם 
כהרגלם  שלא  ַאז  געווען,  זוכה  מ'הָאט 
הָאבן זיי זיך ַארויסגעלָאזט אין א ריקוד 
להשי"ת  והודי'  שבח  ָאּפצוגעבן  נלהב, 
אויף די גרויסע חסדים צו ווָאס מ'הָאט 
קענען  צו  געווען,  זוכה  ווידערַאמָאל 
מכל  נקי  ווייץ  ַאהיימשיקן  און  שניידן 

חשש וּפקּפוק.
מיט  צוריקהערשט  צייט  א  מיט 
עטליכע וואכן צוריק הָאבן פילע רבנים 
ַארויסגעגעבן מכתבי  הגאונים שליט"א 
אויף  מעיד  זענען  זיי  וועלכן  אין  עדות 
ווָאס  צו  דערגרייכונג  געווַאלדיגע  די 
מ'הָאט דָאס יָאר ווידערַאמָאל עררייכט 
ביים שניידן ווייץ אין ַאריזָאנא, וועלכע 
איז - ווי דערמַאנט - ריין פון יעדן חשש, 

ווָאס  מצות  די  זענען  דורכדעם  ווָאס 
זענען געבַאקן געווָארן מיט די ווייץ דָאס 
ָאן  אויסגעהַאלטן,  און  מערסטע מהודר 
זיך צו דַארפן ַאריינלָאזן אין פַארשידענע 
בעקערייען  ַאנדערע  ווָאס  אין  דוחקים 
כדי  פַארלָאזן  צו  זיך  געצוואונגן  זענען 

מתיר צו זיין דָאס ווייץ אויף ּפסח.
רובם  רוב  און  אנ"ש  הָאבן  תלי"ת 
געווַאלדיגע  די  עירינו  תושבי  די  פון 
מצה  אכילת  מצוות  זיין  צו  מקיים  זכי' 
וועלכן  אויף   - הידורים  ַאזויפיל  מיט 
דאהי  וצדיקים  רבנים  פריערדיגע  אלע 
אין אמעריקע וואלטן זיך געוואונטשן - 
מיט מצות ביי וועלכן מ'הָאט ב"ה נישט 
קיין שום קולות  געדַארפט צוקומען צו 
און צו קיין שום צירופים והתירים, און 
מצה,  אכילת  מצוות  זיין  מקיים  ביים 
סופר  חתם  הייליגער  דער  וועלכן  אויף 
די  איז  דָאס  ַאז  ארויס,  ברענגט  זי"ע 
דאורייתא  עשה  מצוות  איינציגסטע 
און  "אכילה"  מיט  פַארבינדן  איז  ווָאס 
איז נָאך נוהג בזמן הזה, הָאט מען ב"ה 
די זכי' מקיים צו זיין די מצוה מיט ַאלע 
חשש  שום  בלי  חומרות  און  הידורים 

וּפקּפוק, ואשרי העם שככה לו.
ווען  צייט  איצטיגע  די  אין  טַאקע 
היי- צום  הכנות  לעצטע  די  מ'מַאכט 
יעריגן יום טוב ּפסח, זענעןעס איז דער 
וואונטש פוןאנ"ש און אידן איבער דער 
לשנה  שיהא  רצון  "יהי  וועלט  גָארער 
אויב   – יָאר  קומענדיגן  אז  כן",  הבאה 
זָאל   - פריער  קומען  נישט  וועט  משיח 
ַאזעלכע  צו  זיין  זוכה  ווייטער  מען 
מן  למהדרין  כראוי  ווייץ  מהדור'דיגע 

המהדרין..
על אכילת מצה.

 

אנשי שלומינו געבן ָאּפ שבח והודי' נָאכ'ן ווידערַאמָאל זוכה 
זיין צו זעלטן מהודר'דיגע מצות געבַאקן פון "ַאריזָאנע ווייץ"

)פארזעצונג פון זייט 39(

  

!    
 "             ,   '     

                    
:     

518-474-0841  
          8:00   4:00 .  

;                 !       
      !  ,           

  

     



42March - April '13 ניסן fffתשע"ג
#139



43March - April '13 ניסן fffתשע"ג
#139

אין  ַאוועק  מען  פָארט  המועד  חול 
ַאז  און  פַאמיליע  די  מיט  מרחקים  די 
מען  בלייבט  פָארזיכטיג  נישט  איז  מען 
ּפַאסירט  ָאדער  אינדערווייט,  שטעקן 
נישט  איז  ווָאס  עמוירדזשענסיס 

געשמַאק.
געווענליכע  סתם  די  פון  ַאפילו 
ָארגַאניזַאציע  "חברים"  די  ווָאס  קָאלס 
מען  קען  טעגליך  טָאג  ַאריין  בַאקומט 
קָאלס  די  ָאבער  בוך,  ַא  צוזַאמשטעלן 
ווָאס קומען ַאריין חול המועד זענען פון 
גָאר ַאן ַאנדערן נַאטור און ַא סוגיא פַאר 

זיך.
חול  פַארגַאנגענעם  ביישּפיל:  ַא 
המועד הָאט עמיצער פון ניַאגרַא פָאלס 
פַאר'ן  "בוסט"  ַא  דַארף  ער  ַאז  גערופן 
מען  יָא,  איר,  מיינט  ווָאס  און  קַאר!, 
"חברים"  ַא  געדעקט!,  קָאל  דעם  הָאט 
מען  און  דערנעבן  געווען  איז  מיטגליד 

הָאט דעם איד ַארויסגעהָאלפן.
ווָאס  רופן  ָאפטע  די  פון  איינע 
"חברים" בַאקומען ַאריין חול המועד איז 
ווען מען גייט מיט די קינדער אין ַא ּפַארק 

און ַא קינד ווערט פַארשוואונדן…
שילדערן  נישט  דַארפן  מיר 
עס  ַאנגסט  און  ציטער  ווָאסערער 
ווען מען איז אין  כַאּפט ָאן די עלטערן 

ווערט  קינד  דָאס  און  ּפלַאץ  פרעמד  ַא 
איז  צער  און  ּפחד  דער  פַארשוואונדן, 
אין לשער. מען רופט ַאריין די "חברים" 
דָאס  ַאז  געווַאלד  ַא  מיט  ָארגַאניזַאציע 

קינד איז פַארשוואונדן געווָארן…
ווי פַארשטענדליך ווערן ַאלע קָאלס 
איז  עס  ווָאס  כָאטש  ָאּפגעענטפערט 
שווער, עס איז געווענליך ַא ריחוק מקום 
און די "חברים" מיטגלידער הָאבן אויך 
אויך  גייען  און  קינדער  מיט  פַאמיליעס 
חול המועד הַאלטן, דָאך ווען עס קומט 
צו ַא איד וועלכער איז אין נויט, ובפרט 
ַאלעס  מען  לָאזט  עמוירדזשענסי,  ַאזַא 

איבער און מען לויפט העלפן.
ָאט איז וויכטיגע ָאנווייזונגען ביים 
פַארמיידן  צו  הַאלטן  המועד  חול  גיין 

צער און עמוירדזשענסיס:
דָאס  ָאנזָאגן  נישט  דַארף  מען   )1
פַארשטענדליכע, ַאז ווען מען גייט מיט 
בליעה"ר  קינדער  מיט  געזונדל  דָאס 
דַארף מען גיין פָארזיכטיג און געלַאסן, 
יעדע  צו  ַאז מען הָאט  זיכער מַאכן  און 
צייטן ַאלע קינדער מיט זיך און ַאז קיינער 
בלייבט נישט הונטערשטעליג. מען טָאר 
נישט לָאזן די קינדער ַארומלויפן ַאליינס 
ָאן פַארַאנטווָארטליכקייט אין ַא פרעמד 

ּפלַאץ.

קינדער  גרעסערע  הָאט  מען  ַאז   )2
פון  יעדעס  בַאאויפטראגן  מען  זָאל 
קינד  איין  מיט  קינדער  גרעסערע  די 
דעם  הָאבן  דַארף  ער-זי  וועמען  אויף 

אויסשליסליכן פַארַאנטווָארטליכקייט.
3( דָאס וויכטיגסטע איז: ַארויפלייגן 
פונעם  אינפָארמַאציע  די  מיט  לעיבל  ַא 
קינד, געשריבן אויף ענגליש, אויף יעדן 
קען  וועלכע  קינד  קליינעם  איינציגן 

נישט זָאגן זיין נָאמען אין ענגליש.
ָאפטמָאל  וויכטיג.  גָאר  איז  דָאס 
געטרָאפן  לַאנג  שוין  קינד  דָאס  ווערט 
אין ַא ווינקל פונעם ּפַארק דורך גויאישע 
פַארבייגייער, ָאבער עס נעמט גָאר לַאנג 
די  מיט  צוזַאם  זיך  טרעפט  מען  ביז 
זוכערס  "חברים"  די  ָאדער  עלטערן 
ווייל דָאס קינד קען נישט זָאגן ווער ער-

זי איז.
געשריבן  זיין  דַארף  צעטל  אויפ'ן 
דָאס נָאמען אין ענגליש, און אויך דעם 
סעלפָאון נומער, די היים נומער איז נישט 
גענוג ווָארום קיינער איז דַאן נישט אין 

שטוב צו ענטפערן דעם טעלעפָאן.
4( מען זָאל קיינמָאל נישט לָאזן די 
קינדער ַאליינס אין קַאר, ַאפילו ַא מינוט, 
ַא  אין  קינדער  די  שטעלט  דָאס  ווָארום 
סכנה, און ַאז ַא גויאישער פַארבייגייער 

זעט דָאס רופט ער גלייך די ּפָאליציי, און 
מען  און  געשיכטע,  יענע  דָאס  איז  דַאן 

קען פַארדעם ַארעסטירט ווערן…
דָאס מַאכט זיך ָאפט ווען מען איז אין 
די פרעמד, און ַא קינד בעט אין ביה"כ, 
און מען גייט מיט אים ַאריין ערגעץ און 
מען לָאזט די איבריגע קינדער אין קַאר, 
דָאס טָאר מען נישט טָאן, ענדערש זָאל 
זיך,  מיט  מיטשלעּפן  קינדער  ַאלע  מען 
ווייל עס  איינצושטעלן  נישט  לוינט  עס 

קען זיך ענדיגן מיט עגמת נפש.
כסדר זיכער מַאכן ַאז מען הָאט דעם 

געלט בייטל און די קַאר שליסלעך מיט 
פַארשּפַארט  לָאזן  נישט  דָאס  און  זיך 
זיכער  מען  זָאל  אויך  קַאר.  אין  ווערן 

מַאכן ַאז מען הָאט גענוג געזָאלין.
ווען מען גייט אין די פרעמד דַארף 
עס  ווייל  אויטָא,  די  פַארשּפַארן  מען 
הָאט שוין ַאסַאך מָאל ּפַאסירט גניבות 
די ּפַארקס  פון  די ּפַארקינג לַאטס  אין 
סּפעציעל  ערטער.  ַאטרַאקציע  און 
ָאנזעעבַאר  לָאזן  נישט  מען  זָאל 
צב"ש  כלים  עלעקטרָאנישע  טייערע 
ּפי.  דזשי.  און  קַאמערַאס,  סעלפָאונס, 

ּפרשת  דָאנערשטָאג  פַארגַאנגענעם 
ַא  פָארגעקומען  איז  ּפקודי  ויקהל 
מיטינג  "חברים"  בַאלערנדע  וויכטיגע 
אינעם ביהמ"ד בית דוב אין די לעמבערג 
הונדערט  צו  נָאנט  די  וואו  געגענט, 
געזעצן  זענען  מיטגלידער  "חברים" 
הָאט  מען  און  יחד  גם  אחים  בשבת 
בנוגע  זַאכן  וויכטיגע  אויסגעשמועסט 

די הייליגע ַארבעט פון העלפן אידן.
איז  ָאווענט  פונעם  הויכּפונקט  די 
געווען ווען עס איז אויפגעטרָאטן איינער 
פון די געטרייע "חברים" מיטגלידער, ר' 
הָאט  וועלכער  הי"ו,  ווָאלנער  אליעזר 
לעקציע  בַאלערנדע  ַא  איבערגעגעבן 
וויַאזוי זיך אומצוגיין מיט פַארשידענע 
מיט  הָאט  מען  ווָאס  ּפרָאבלעמען 

אויטָאס.
ערפַארונג  זיין  שעּפט  אליעזר  ר' 
די  ביי  מענעדזשער  דער  זייענדיג 
"ליבערמַאן קַאר סערוויס" פירמע, ווָאס 
געטריישַאפט  גרויס  מיט  ָאן  פירט  ער 
ערפַארונג  ער  הָאט  דערפַאר  און 
ביי  זיך  מַאכן  ווָאס  ּפרָאבלעמען  מיט 
סּפעציעל  אויטָאס,  ערליי  פַארשידענע 
ווָאס  אויטָאס  הייבריד  סָארט  נייע  די 
קרַאפט  בעטערי  דורך  געטריבן  ווערן 
ווָאס  צוזַאמען,  עלעקטעריציטעט  און 
דערינען איז די ליבערמַאן קַאר סערוויס 
ערשטע  די  זייענדיג  ּפיָאניר  ַא  געווען 

אין  אויטָאס  סָארט  די  ַאריינצוברענגען 
שטָאט, ווָאס ּפָארט זיך גוט מיט'ן פַאקט 
ַאז זי איז געווען די ערשטע און איז נָאך 
ַאלץ די איינציגסטע קַאר סערוויס פירמע 
היימישע  אידן  אויסשליסליך  נוצן  צו 

אינגעלייט ַאלס דרייווערס.
"חברים"  ביים  הָאט  אליעזר  ר' 
ַארויסגעברענגט  פַארזַאמלונג 
ווָאס  ּפונקטן  וויכטיגע  פַארשידענע 
הילף  געבן  ביים  וויסן  דַארף  מען 
געשטרַאנדעט  זענען  ווָאס  אידן  פַאר 
סּפעציעלע  און  אויטָאס,  זייערע  אין 
די  ביי  זיך  מַאכן  ווָאס  ּפרָאבלעמען 
אויטָאס,  קָאמּפיוטעריזירטע  היינטיגע 
צו סּפרַאווען  זיך  וויַאזוי  און סּפעציעל 
ּפרָאבלעמען  אייגענַארטיגע  די  מיט 
הייבריד  די  ביי  מַאכן  זיך  קענען  ווָאס 

אויטָאס.
דער  אויפגעטרָאטן  איז  אויך 
בַאגַאבטער איש החסד ולב טוב, פון די 
פירערס פון די "חברים" ָארגַאניזַאציע, 
הרה"ח ר' יושע קָארנבלי הי"ו, וועלכער 
פַארשידענע  איבערגעגעבן  הָאט 
ָאנווייזונגען בנוגע דעם נייעם "חברים" 
טרָאק ווָאס מען הָאט שוין פולשטענדיג 
הָאט  ער  דינסט.  אין  ַאריינגעשטעלט 
גרונד  פַארשידענע  ַארָאּפגעשטעלט 
נוצן  צו  ווען  רעגולַאציעס  און  יסודות 
נוצן  צו  עס  וויַאזוי  און  טרָאק  דעם 

גרעסטן  דעם  ברענגען  זָאל  עס  ַאז  ַאזוי 
ַאז  אונטערגעשטרָאכן  ער הָאט  תועלת. 
דער טרָאק איז נכסי ציבור און געקויפט 
דערפַאר  און  נדבנים  פון  געלט  דורך 

דַארף מען זיין פָארזיכטיג דערמיט.
מען  ַאז  געבעטן  ער  הָאט  אויך 
ּפסח  בעפָאר  ַאז  טַאקע  פַארשטייט 
קָאּפ  איבער'ן  ביז  פַארנומען  יעצט  איז 
טוב  יום  צרכי  די  מיט  און  שטוב  אין 
מַאכט  עס  אויב  ָאבער  צוגרייטונגען, 
זיך ַאז עס קומט ַאריין ַא איבערפלוסיגן 
זיך  מען  זָאל  קָאלס  פון  שטרָאם 
און  היכולת  מן  יותר  ָאנשטרענגען 
די  אויף  ענטפערן  צו  צייט  ַאוועקגעבן 

קָאלס.
געווען  איז  פַארזַאמלונג  ביים 
איז  ווָאס  קלה,  טעימה  ַא  צוגעגרייט 
דורך  געווָארן  צוגעגרייט  ַאלעמָאל  ווי 
פון  קָאָארדינַאטָאר  ּפרַאדזשעקט  דעם 
"חברים", ר' שבתי מזרחי הי"ו, תשואות 

חן חן לו.
הָאבן  מיטגלידער  "חברים"  די 
ַאסַאך  בַאקומען  ָאווענט  פונעם 
און  ידיעות,  נוצליכע  און  וויכטיגע 
זענען ַאוועקגעגַאנגען מיט ַא שטַארקע 
ַאנטשלָאסנקייט  ַאן  צופרידנהייט 
צו  ַארבעט  הייליגע  די  מיט  ָאנצוגיין 

העלפן אין ַא נויטפַאל בכל ובכל שעה.

וויכטיגע ָאנווייזונגען פון "חברים" ביים גייט 
חול המועד הַאלטן מיט די פַאמיליע

"חברים" מיטגלידער בַאקומען וויכטיגע 
לעקציעס איבער אויטָא ריּפעיר ביי 

לעצטיגע פַארזַאמלונג

זיך  הָאט  צייט  די  מיט 
"חברים"  די  ַאז  ַארויסגעשטעלט 
געווען  מָאל  פילע  זענען  מיטגלידער 
הָאט  מען  ווען  זוכונגען  אין  פַארמישט 
ָאדער  קינדער  פַארשוואונדענע  געזוכט 

פַארשוואונדענע ערווַאקסענע.
די  אין  דָאס  ּפַאסירט  סּפעציעל 
טייל  גרויסן  ַא  ווען  מָאנַאטן  זומער 
ברוקלין  פון  החרדית  יהדות  פונעם 
ציהט זיך ַאריבער אין סָאליווַאן קַאונטי 
און  זומער  פונעם  ווָאכן  ַאכט  די  פַאר 
מען איז צוזייט און צושּפרייט, און מען 
די  אין  שּפַאציר  זומער'דיגן  ַא  כַאּפט 
לינת  ַא  מיט  זיך  ענדיגט  ווָאס  וועלדער 
פרייען  אונטער'ן  ווַאלד  אינעם  לילה 
הימל און כלל ישראל שטייט מיט זָארג 

און מען זוכט און מען זוכט.
פַארגַאנגענהייט  אינעם  השם  ברוך 
געענדיגט  זיך  זוכונגען  ַאלע  די  הָאבן 
זענען  ַאלעמָאל  ענדע,  גוטע  ַא  מיט 
שנעל  בליץ  מיטגלידער  "חברים"  די 
הָאבן  זיי  סצענע,  די  צו  ַארויסגעקומען 
ַארָאּפגעווָארפן דעם הַאנדל ווַאנדל און 
ַאוועקגעלייגט די עסקים אין די זייט און 
ַארויף  וועג  שעה  ַא  ַארויסגעלָאזט  זיך 
די  מיט  צו העלפן  צו סָאליווַאן קַאונטי 
זוכונגען. אויך דָא אין קרית יואל מַאכט 
זיך פון צייט צו צייט ַאז ַא קינד ווערט 
דורכפירן  דַארף  מען  און  פַארשוואונדן 
ַא זוך און די חברים מיטגלידער העלפן 

מיט גרויס געטריישַאפט.
ַא  איז  מענטשן  פַאר  זוכן 
ּפרָאפעסיָאנַאלע ַארבעט און מען דַארף 
כדי  סיי  ּפרָאפעסיָאנַאל  דורכפירן  דָאס 
סיי  און  געזוכטן  דעם  טרעפן  זָאל  מען 
כדי די זוכערס זָאלן ַאליינס נישט ווערן 

קיין קרבנות.
זיך  הָאט  צייט  די  מיט 
זָאל  מען  כדי  ַאז  ַארויסגעשטעלט 
דַארפן  בשלימות  ענין  דעם  טָאן  קענען 
דורכגיין  מיטגלידער  "חברים"  די 
וויַאזוי  טרענירונגען  אינטענסיווע 
זוך און רעטונגס ַאקציע  ַא  דורכצופירן 

אויפ'ן ּפרָאפעסיָאנַאלן פַארנעם.
הָאבן  דערגרייכן  צו  דָאס  כדי 

פירער  ָארגַאניזַאציע  "חברים"  די 
ָארגַאניזירט ַא סעריע קלַאסן ווָאס וועט 
 100 צו  נָאנט  די  פַאר  ווערן  געגעבן 
ּפסח,  נָאך  גלייך  מיטגלידער,  "חברים" 
אין ַא לָאקַאל דָאהי אין קרית יואל, וואו 
און  עקסּפערטן  ַארָאּפקומען  וועלן  עס 
ַאנבַאלַאנגט  ָאנווייזונגען  גענויע  געבן 
זוך און רעטונג ַאקציעס. דָאס וועט זיין 
ַא דבר בעתו טַאקע הַארט פַאר'ן זומער 

סעזָאן.
וויַאזוי  לערנען  וועט  טרענירונג  די 
ַא  ָארגַאניזירט  מען  וויַאזוי  זוכט;  מען 
וויַאזוי  סיסטעם;  זוך  "גריד"  דער  זוך; 
אין  וויַאזוי  און  ווַאלד  אין  זוכט  מען 
זיכער ַאז ַאלע  וואו מען מַאכט  שטָאט; 
ערטער ווערן געדעקט און דורכגעזוכט; 
קָאמוניקַאציע; פַארהיטן זיך פון געפַארן 
און זיכער מַאכן ַאז די זוכער ווערן נישט 
די  ַאז  מַאכן  זיכער  פַארבלָאנדזשעט; 
היץ  פון  געשעדיגט  נישט  ווערן  זוכער 
וויַאזוי  און  אויסגעטרוקענטקייט;  און 
זָאלן  ָאנלויפער  סתם  ַאז  פַארמיידן  צו 
זוך  אינעם  ווערן  ַאריינגעלָאזט  נישט 
ָארט ָאן בַאגלייטונג ווייל דָאס הָאט זיך 
אין די פַארגַאנגענהייט ַארויסגעשטעלט 
צו ברענגען מער שָאדן ווי נוצן און עס 

הָאט געשטערט.
"חברים"  די  וועט  דערמיט 
ווערן  יואל  קרית  אין  ָארגַאניזַאציע 
ּפרָאפעסיָאנַאלע  ַא  ַאלס  ַאנערקענט 
גענוי  גרוּפע,  און רעטונגס  זוך  ציווילע 
ווי ַאנדערע אידישע זוך ָארגַאניזַאציעס 
דָאס  און  יָארק,  ניו  גרעיטער  אין 
צוזַאמצוַארבעטן  ערמעגליכן  וועט 
ַא  אויף  גרוּפעס  זוך  ַאנדערע  מיט 
זָאל  מען  ַאז  פָארמַאט  ּפרָאפעסיָאנַאלן 
ווָאס שנעלער קענען העלפן און טרעפן 

די פַארלוירענע.
בלייבט אונז נָאר תושבי קרית יואל 
צו וואונטשן פַאר די געטרייע "חברים" 
זָאלט  איר  ידיכם,  תחזקנה  מיטגלידער: 
הצלת  די  אין  והצלחה  ברכה  הָאבן 
דעם  זָאלט  איר  און  ַארבעט,  נפשות 
ערפַארונג אייערע אין זוך אין רעטונגס 
ַאקציעס ווָאס ווינציגער דַארפן נוצן און 

אידן זָאלן נישט וויסן פון קיין צער.

"חברים" מיטגלידער וועלן דורכגיין 
ערפַארענע זוכן און רעטונג טרענירונגען
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אין ליכט פונעם יום טוב ּפסח, ווען 
די הוצאות זענען געווַאלדיג גרויס, הָאט 
די פירערשַאפט פון "חברים" בַאשלָאסן 
חברים  חשוב'ע  די  זיין  צו  מהנה 
מיטגלידער דורך זיי צושטעלן נוצליכע 
קיוּפַאנס ווָאס מ'קען נוצן ביים איינקויפן 

אין די געשעפטן די צרכי החג.
עס איז שוין דָאס צווייטע יָאר ווָאס 
זייענדיג  פַארטיילט,  ווערן  קיוּפַאנס  די 
וועלכע  אין  הטוב,  הכרת  פון  ַאקט  ַאן 
זייער  אויס  דרוקן  פירער  חברים  די 

דַאנקבַארשַאפט און ַאנערקענונג פַאר די 
זיך  געבן  וועלכע  מיטגלידער  געטרייע 

ַאוועק ַאגַאנץ יָאר ַארויסצוהעלפן אידן.
אין  געווען  זענען  קיוּפַאנס  די 
פופצן ּפרָאצענט  ביז  פון צען  פָארמַאט 
ווָאס  געשעפטן,   20 אריבער  ביי  ַארָאּפ 
דָאס איז שטַארק צונוצגעקומען פַאר די 

חברים מיטגלידער.
שטַארקן  ַא  אויס  דרוקט  חברים 
געשעפט-אייגענטומער  די  פַאר  דַאנק 
בנדבת  צושטעלט  זיך  הָאבן  וועלכע 

און  שטיצע  ַארויסצואווייזן  הטוב  לבם 
סּפעציעל  חברים.  פַאר  ַאנערקענונג 
"פעדערס"  געווָארן  ַארויסגעהויבן  איז 
גרָאסערי וועלכע הָאט זיך צוגעשטעלט 
דיסקַאונט  ּפרָאצענט   15 ַא  געבן  דורך 

פַאר די חברים מיטגלידער.
ווָאלונטירן  חברים  די  הָאבן  אויך 
קַאר- ביי  נוצן  צו  קיוּפַאנס  ערהַאלטן 
ווַאש פירמעס און אויך ביי די בַארימטע 
און  פירמע,  ּפלעסטיק"  "טשעסטער 

אויך פַאר שַאכטלעך גרעיּפ דזשוס.

עס איז שוין יום טוב ּפסח, און חול 
המועד נעמט מען ַארויס די פַאמיליע צו 
זיין דָאס  אינטערסַאנטע ערטער משמח 

געזונדל.
געקליידעט  מען  גייט  המועד  חול 
נישט  זענען  טַאשן  די  און  טוב'דיג  יום 
די  אין  ווי  ביזנעסמעסיג  ַאזוי  מסודר 
מען  ַאז  זיך  מַאכט  דערפַאר  החול,  ימי 

ַא  דָאס  שַאפט  וואו  מסודר.  נישט  איז 
קַאר  די  מיט  בינטל  דער  ּפרָאבלעם? 
בַאשטימטן  קיין  נישט  הָאט  שליסלעך 
אינעם  ַאריין  דָאס  פַאלט  ַאמָאל  מקום! 
ַאמָאל  בעקיטשע,  פונעם  טַאש  בוזעם 
אינעם  ַאמָאל  און  טַאשן,  שיפע  די  אין 

הויזן טַאש.
ווערן  שליסלעך  די  ַאז  זיך  מַאכט 

פַארלוירן ָאדער מען לָאזט זיי אין אויטָא 
און מען ווערט אויסגעשּפַארט, דָאס איז 
דָאס  ַאפילו  זַאך  געשמַאקע  קיין  נישט 
יואל,  קרית  אין  איז  מען  ווען  ּפַאסירט 
חיות  אינעם  איז  מען  ַאז  זיך  טוט  ווָאס 
גָארטן ַא שעה ַאוועק פון קרית יואל און 

זיך  הָאבן  העיר  תושבי  צענדליגער 
פַארגַאנגענעם ערב ּפסח דערוויקט מיט 
דעם רייכן ברחבות'דיגן פרישטָאג ווָאס 
"חברים" הָאט צוגעשטעלט אין זַאל פון 

"קרן ויואל משה".
יָאר-יערליכע  ַא  שוין  איז  עס 
צו  שטעלט  "חברים"  ַאז  ערשיינונג 
ערב-ּפסח  די  אין  פרישטָאג  רייכן  ַא 
צוועק  דעם  אויך  דינט  וועלכע  טעג, 
וויכטיגע  די  פַאר  געלט  אויפצוטרייבן 

ָארגַאניזַאציע.
פַארגַאנגענעם ערב ּפסח הָאבן מַאסן 
אידן, זקנים עם נערים, געשטרָאמט צום 
"בנין קרן ויואל משה" זיך צו דערקוויקן 

מיט ַא געשמַאקן פרישטָאג.
מען  הָאט  זַאל  אין  ַאריינקומענדיג 
טישן  ברייטע  מיט  בַאגעגענט  זיך 
עסן  צו  טוב  טוב  כל  מיט  אויסגעלייגט 

און צו טרונקען. 
מיט  מיטגלידער,  חברים  פילע 
קינדערלעך,  די  פון  מיטהילף  די 
אויסטערלישע  ַאן  מיט  הָאבן  וועלכע 
סערווירן  צוגעהָאלפן  געטריישַאפט 

דָאס עסן.
געווען  איז  מחזה  בַאזונדערער  ַא 
דער סּפעציעלער "סיום סטַאנציע" וואו 
די פילע בכורים הָאבן געמַאכט סיומים. 
יעדע עטליכע מינוט הָאט ָאּפגעקלונגען 
ווָאס  דערנָאך  קדיש  דער  און  סיום  ַא 
קענען  צו  בכורים  די  ערמעגליכט  הָאט 
אויספַאסטן מיט הרחבת הדעת און נישט 
דַארפן זוכן ַא מסיים אין די פַארנומענע 

ערב ּפסח שעה'ן.
פון די בני בית אין שטוב הָאט מען 
די מַאמע  ווָארום  פַארגעסן,  נישט  אויך 
דַארף אויך כוח פַאר'ן גַאנצן ערב ּפסח 
ָארט  אויפ'ן  געווען  איז  עס  און  טָאג, 
פַארקויפן,  צום  סענדוויטשעס,  גרייטע 
די  פַאר  ַאהיים  מיטנעמען  קענען  צו 

שטוב.
געטריישַאפט  ַא  מיט  איז  עסן  דָאס 
בַאגַאבטן  דורכ'ן  געווָארן  צוגעשטעלט 
קעכער אין "קרן ויואל משה", וועלכער 
געשמַאקע  ַאהערגעשטעלט  הָאט 

מטעמים.
אינציַאטָאר  ענערגישער  דער 
פרישטָאג  ּפסח  ערב  יערליכן  אונטער'ן 

וגאון  המעש  איש  בַאקַאנטער  דער  איז 
פון  הי"ו,  קָארנבלי  יושע  הר"ר  בחסד, 
פון  פירער  און  מייסדים  העלדישע  די 
ערקלערט  הָאט  יושע  ר'  ווי  "חברים". 
פַאר'ן שרייבער פון די שורות, רעדנדיג 
די  אין  לחסד-לחסד  בין  אים  מיט 
דָאס  איז  טעג,  ּפסח  ערב  פַארנומענע 
אויסדרוקליך  פרישטָאג  פונעם  געלט 
געווידמעט אויפצוהַאלטן דעם "חברים" 

טרָאק.
"חברים"  הָאט  בַאקַאנט  ווי 
טרעקל  דעם  איינגעהַאנדעלט  זיך 
ַא  געווען  איז  ווָאס  צוריק  יָאר  עטליכע 
נפשות  הצלת  די  אין  הויב  געווַאלדיגע 
ַארבעט. זינט מען פַארמָאגט דעם טרָאק 
קען מען פיל בעסער ַארויסהעלפן אידן 

אין צייט פון נויט.
ביים פַארלָאפענעם הָאריקעין סענדי 
גערַאטעוועט  ממש  טרָאק  דער  הָאט 
דער  נפשות.  הצלות  פון  פעלער  אין 
הָאריקעין  ביים  איז  טרָאק  חברים 
"מָאביל  ַא  אין  געווָארן  פַארווַאנדעלט 
אידן  העלפן  צו  סטַאנציע  ּפַאוער" 
לעבנס-ערהַאלטונג  פַארמָאגן  וועלכע 

מַאשינען אויף עלעקטעריק.
שוין  אויך  איז  טרָאק  חברים  דער 
ַארויסצושלעּפן  געווָארן  גענוצט  גוט 
און  שניי  און  בלָאטע  פון  אויטָאס 
נפש  עגמת  און  קָאסטן  די  געשּפָארט 
פון ווַארטן אויף ַא טָאואינג טרָאק. דָאס 
ווָאס  ברוכטייל  קליינעם  ַא  בלויז  איז 
זיך  זינט  אויפגעטָאן  שוין  הָאט  חברים 

איינשַאפן דעם חברים טרָאק.
צו קויפן דעם טרָאק הָאט חברים זיך 
גרעסטער  דָאס  ָאבער  געלט,  געבָארגט 
אויסגעצָאלט  שוין  איז  דערפון  רוב 
ַאגענדע  די  אויף  איז  ַאצינד  געווָארן. 
נָאך  מיט  טרָאק  דעם  אויסצושטַאטן 
קענען  צו  געצייג  וויכטיגע  נויטיגע 

העלפן אידן אין פַאל פון נויט.
איז  איבער  גיבט  "חברים"  ווי 
געווַאלדיגער  ַא  געווען  פרישטָאג  דער 
סוקסעס און דער עולם הָאט זיך ווַארעם 
שטַארק  הָאט  ווָאס  בייגעשטייערט 

ַארויסגעהָאלפן די ָארגַאניזַאציע.
כה לחי.

"חברים" ווָאלונטירן ערהַאלטן 
ווערדפולע קיוּפַאנס לכבוד ּפסח

"חברים" ַאּפעלירט: גרייט מַאכן די 
אויטָא און מיטנעמען ַא סּפעיר שליסל 

ביים פָארן מיט די פַאמיליע חול 

הונדערטער איינוואוינער זיך 
דערוויקט מיט ברייטן פרישטָאג 

דורך "חברים" אום ער"ּפ

"הקריה"  פון  רעדַאקציע  די  געבעטן  הָאט  "חברים" 
אויפמערקזַאם מַאכן תושבי קרית יואל, דָאס פָאלגענדע:

פון  הילף  דַארף  עמיצער  ווען  מָאל  פילע  זיך  מַאכט  עס 
חברים און ַאנשטָאט ַאריינצורופן דעם הויּפט חברים נומער, 
782-3111, רופט מען ָאן ַא ּפריווַאטן חברים מיטגליד, צוליב 
ווָאס מען שּפירט זיך בַאקוועמער ָאנצורופן זיין חבר דירעקט 
– וועלכער איז אויך ַא חברים מיטגליד – צו בעטן הילף, און 
ָארגַאניזַאציע  די  זיין  מטריח  נישט  מ'וויל  ווָאס  צוליב  אויך 
אויפ'ן  ָאנלייגן  נישט  זיך  וויל  "ער  דיסּפעטשערס.  די  ָאדער 

סיסטעם", מ'שטיינס געזָאגט.
ָאט דער צוגַאנג איז ָאבער נישט ריכטיג. דָאס רופן ּפריווַאט 
ַא חברים מיטגליד מיט וועמען מען קען זיך, צו קומען העלפן, 
איז נישט קיין אויסגעהַאלטענע זַאך, צוליב פילע אורזַאכן. ָאט 

איז עטליכע ּפונקטן אין בַאטרַאכט צו נעמען:
1( מ'נוצט נישט אויס חברים ווען מ'רופט ַאריין פַאר ַא 
לעגיטימען הילף-רוף. די ָארגַאניזַאציע איז אייך גערן גרייט צו 
העלפן. אוודאי פַארשטייט זיך ַאז מען דַארף זיין פָארזיכטיג 
ווען  ָאבער  חברים.  אויף  צולַאסט  זיין  נישט  זָאל  מען  כדי 
מען  איז  הילף,  דַארף  ער  ווָאס  צושטַאנד  ַא  אין  איז  עמיצער 

זייער גערן גרייט אים צו העלפן.
דינען  וועלכע  צדקניות  נשים   11 פַארמָאגט  חברים   )2
שיפטס  סּפעציעלע  אין  איינגעטיילט  דיסּפעטשערס,  ַאלס 
אידן.  העלפן  פון  הקודש  עבודת  די  פַאר  מוקדש  איז  ווָאס 
מיט'ן  רוף  אייער  נעמען  צו  גרייט  שטייען  דיסּפעטשערס  די 
גרעסטן העפליכקייט און מ'דַארף זיך נישט שּפירן ַאז מ'נוצט 

אויס ָאדער מ'לייגט זיך ָאן.
3( ביים רופן ּפריווַאט ַא חברים מיטגליד, לייגט מען זיך 

יָא דירעקט ָאן אויף יענעם, ווָאס איז נישט אויסגעהַאלטן. עס 
איז גַאנץ מעגליך ַאז יענער קען אייך נישט יעצט העלפן; ער 
הָאט נישט די צייט און מעגליכקייט, ָאבער שּפירט זיך שלעכט 
אייך ָאּפצוזָאגן. עס איז שווער ָאּפצוזָאגן ַא גוטן פריינט בשעת 

און מ'שטעלט יענעם אין ווינקל.
4( ַאז מ'רופט ַא חברים מיטגליד ּפריווַאט איז דָאס נישט 
קיין חברים קָאל, עס איז גענצליך אינדרויסן פונעם סיסטעם. 
פונעם  קרעדיט  אויפ'ן  רעקָארדירט  נישט  ווערט  עס  ַאז  ד.מ. 
מעמבער. )מען פַארשרייבט וויפיל קָאלס יעדער מעמבער גייט 
און די וועלכע צייכענען זיך, אויס ווערן ַארויסגעהויבן. אויך 
איז דָא ַא שטיקל מינימום וויפיל קָאלס ַא מעמבער דַארף גיין 
ָאנצוהַאלטן זיין ַאקטיוון סטַאטוס, און ַאז ער גרייט ּפריווַאט 

ווערט דָאס נישט רעקָארדירט אויף זיין קרעדיט(.
5( ביי ַא געווענליכן חברים-רוף שיקט מען גלייך ַארויס 
גייען ּפער צוויי  ַא צווייטן מיטגליד אויפ'ן ָארט. ַאלע קָאלס 
ווען  בעק-ָאּפ.  פַאר  נָאך  מען  רופט  צומָאל  און  מיטגלידער, 
בענעפיט,  דעם  נישט  מען  הָאט  ּפריווַאט  ָאבער  רופט  מ'איר 
און אפילו דער מיטגליד דַארף בעק-ָָאּפ הילף, הָאט ער נישט 
קיין וועג עס צו פַארלַאנגען; ער הָאט נישט וועמען צו פרעגן 
פַאר רַאט און טַאט, און קען נישט בעטן מען זָאל אים ברענגען 

געצייג ָאדער סוּפלייען.
צום שלוס: עס איז וויכטיג צו געדענקען ַאז סיי ווען מען 
ַאריינרופן  אויסדרוקליך  מען  זָאל  "חברים"  פון  הילף  דַארף 
רוף  אייער  קען  ַאזוי  ווָאס   ,782-3111 הַאטליין  אויפ'ן  נָאר 
זיך  ביטע  ווערן.  בַאהַאנדעלט  ּפרָאפעסיָאנַאל  און  געהעריג 
נישט ווענדן ּפריווַאט צו ַא חברים מיטגליד, אפילו נישט בלויז 

אים צו בעטן ער זָאל ַאריינזָאגן דעם רוף אויפ'ן רַאדיָא

"חברים" ַאּפעלירט:
פַאר הילף זָאל מען בלויז רופן דעם 
ָאפיציעלן "חברים" נומער, נישט ַא 

ווָאלונטיר דירעקט

אינערהַאלב  מען  איז  בַאקַאנט  ווי 
ָארגַאניזַאציע  "חברים"  נָאבעלע  די 
קיינמָאל נישט צופרידן פון זיך, און מען 
זוכט ַאלץ וויַאזוי מען קען פַארבעסערן 
פון  די עבודת הקודש  און פַארשענערן 
בכמות  נויטפעלער  אין  אידן  העלפן 

ובאיכות.
דַארף  אידן  רַאטעווען  צו  כדי 
ווילן  טיפן  ַא  הַארץ,  גוט  ַא  הָאבן  מען 
זיך  גרייטקייט  ַא  אידן,  העלפן  צו 
צייטן  די שווערסטע  פון  ַאוועקצורייסן 

פון שטוב און לויפן העלפן אידן.
נויטיגע  די  הָאבן  מען  דַארף  אויך 
וויסנשַאפט,  נויטיגע  די  און  געצייג 
מַאן  הצלה  ַאן  זיין  וויל  עמיצער  ַאז 
ַא  און  הילף",  "ערשטע  קענען  ער  מוז 
פייערמַאן דַארף צו קענען די יסודות פון 
פייער לעשן און עמוירדזשענסי סצענע 
די  פַאר  שייך  אויך  איז  דָאס  רעטונג, 

"חברים" מיטגלידער.

"חברים" מיטגלידער 
וועלן דורכגיין ערפַארענע 

זוכן און רעטונג 
טרענירונגען
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געווענליכן  ַא  ביי  ווי  ַארויף,  אויף 
הָאט  דערנָאך  לייטער.  פייערלעשער 
עס ַא טייל ווָאס בייגט זיך אויף ַארָאּפ, 
דָאס מיינט ַאז דער לייטער ווערט ביים 
נוצן פַארווַאנדעלט אין ַא פָארמַאט פון 
דָאס  בוכשטַאב.  "ווי."  פַארקערטע  ַא 
אויף  גרָאד  שּפריצן  קען  מען  ַאז  מיינט 
ַארָאּפ מיט ַא קרַאפט אויפ'ן פייער און 
ָאּפטיילן דָאס ברענענדיגע הָאלץ פון די 
און  שנעלערער  סַאך  פלַאמען  און  היץ 

סַאך ווירקזַאמערער.
7( אויך הָאט דער נייער פייערלעשער 
לייטער טרָאק ַא שטערקערן ּפָאמּפ. עס 
ווַאסער  גַאלָאן   2,000 ביי  ּפָאמּפן  קען 
געוועזענעם  דעם  קעגן  מינוט,  ּפער 
וועלכע  טרָאק  לייטער  פייערלעשער 
 1,500 ביי  ווַאסער  געּפָאמּפעט  הָאט 
גַאלָאן ַא מינוט. דָאס מַאכט ַאסַאך אויס.

ַא געווענליכע פייער היידרענד הָאט 
צווישן  ַארויסצושטויסן  מעגליכקייט  ַא 
900 גַאלָאן ּפער מינוט און 1,100 גַאלָאן 
שליסט  געווענליך  ָאבער  מינוט,  ּפער 
ּפער  היידרענדס  פייער  צוויי  צו  מען 
צו  העלפט  אויך  טרָאק.  פייערלעשער 
טרָאק  פייערלעשער  ַא  ַאז  פַאקט  דעם 
שעּפט נישט סתם פון ַא פייער היידרענד, 
ווַאסער  דָאס  דערפון  ַארויס  רייסט  נָאר 
מיט כוח דורכ'ן קרַאפט פון איר ּפָאמּפ.

ַארבעט  אש  מצילי  שלוס:  צום 
נייעם  דעם  ַאריינצושטעלן  העפטיג 
ווערט  עס  דינסט.  אין  טרָאק  לייטער 
טעכנישע  לעצטע  די  אויסגעַארבעט 
פריערד  ווָאס  הָאפט  מען  און  ּפונקטן 
דינסט  פולשטענדיגע  אין  הָאבן  צו  עס 
רופן  צו  ָאנקומען  דַארפן  נישט  און 
מיוטשעל-עיד הילף פון די דרויסנדיגע 

פייער דעּפַארטמענטס.

ווילן ַארויספָארן פונעם דרייוועי ָאדער 
הויּפט  צום  לינקס  ַא  מַאכן  און  גַאס  די 
מיט'ן  עוולה  קיין  נישט  זעען  שָאסיי 
ַארויספָארן פונעם גַאס אין בעק פון די 

בָאס.
מָאטָאריסטן דַארפן זיך ָאבער מַאכן 
ָאפטמָאל  גייען  קינדער  ַאז  חשבון  ַא 
בָאס  די  פון  בעק  אין  גַאס  די  ַאריבער 
ַאנשטָאט גיין פון פָארענט, יָא מען זָאגט 
זיי טַאקע ָאן צו גיין פון פָארענט ָאבער 
ַאז איר קוקט גוט וועט איר זען ַאז דָאס 
גייען  קינדער  ַאז  מָאל  ַאסַאך  ּפַאסירט 

בָאס  די  פון  בעק  ביים  גַאס  די  ַאריבער 
און אויסקרויזן די בָאס פון די בעק איז 

ַא געפַאר.
איז  בָאס  סקול  ַא  ווען  דעריבער 
ָאדער  אויף  נעמט  און  ָאּפגעשטעלט 
און  געלַאסן  זייט  קינדער,  ַארָאּפ  לייגט 
הונדערט  ַאּפָאר  ָאּפגעשטעלט  בלייבט 
צו  זיך  לוינט  עס  זייטן,  ביידע  פון  פוס 
איידער  ווי  סעקונדעס  ּפָאר  די  ווַארטן 
בעסער  צער,  און  נפש  עגמת  הָאבן 
לעבן,  א  פאר  מינוט  אפאר  אוועקגעבן 
ווי איידער אוועקגעבן ח"ו א לעבן פאר 

אפאר מינוט.

נישט דורכפָארן סקול 
בָאס נישט פון פָארענט 

און נישט פון הונטן

טייל פייערלעשער דעּפַארטמענטס 
וועלן  זיי  ַאז  שווַאכקייט,  ַא  הָאבן 
זיך  ביי  שנעל  ַאזוי  ּפועל'ן  נישט  זיך 
הילף,  מיוטשעל-עיד  ַאריינצורופן 
פון  צייכן  ַא  מכלומרשט  צייגט  ווָאס 
שווַאכקייט, און די קנאה-שנאה צווישן 
דעּפַארטמענטס  פייער  פַארשידענע  די 
ערלויבט נישט צו פארבייגן דעם כבוד 
און רופן פַאר הילף. נָאר נָאכדעם ווָאס 
מען זעט ַאז דער פייער פַארשּפרייט זיך 
בַאהַאנדלען  נישט  דָאס  קען  מען  און 

רופט מען מיוטשעל-עיד הילף.
קרית  נוסח  פייערס  לעשן  ָאבער 
ביי  קָאּפירט  שוין  ווערט  ווָאס  יואל, 
דעּפַארטמענטס,  פייער  ַאנדערע 
בַאדייט ַאז מען רופט גלייך מיוטשעל-
עיד הילף ווי נָאר מען זעט ַאז עס איז ַא 

ּפָאטענציעל פַאר ַאן ערנסטן פייער.

דָאהי אין קרית יואל איז דָאס דער 
ּפרָאטָאקָאל. מצילי אש שוינט נישט די 
און  דעּפַארטמענטס,  פייער  ַארומיגע 
מיוטשעל-עיד  ַאריין  גלייך  רופט  מען 
ווי נָאר מען זעט ַאז עס פעלט זיך אויס. 
העכסטענס ַאז די פייער דעפארטמענטס 
דַארפן ָאּפטרָאגן מיט ליידיגע הענט איז 

דָאך גוט. דָאס וויל מען דָאך טַאקע.
אינטערעסַאנט  טַאקע  איז  עס 
ַא  הָאט  יואל  קרית  ַאז  ָאנצואווייזן 
צוזַאמַארבעט  ּפָאזיטיוון  און  שטַארקן 
די  פון  דעּפַארטמענטס  פייער  די  מיט 
 .208 רוט  אויפ'ן  ַארָאּפציר  שטעטלעך 
נעמליך בלומינג גרָאוו, ווַאשינגטָאנוויל, 
די  זענען  אויך  ווי  מילס,  סַאליסבוירי 
מצילי אש שבת פייערלעשער גוים פון 
פייער  ָארטיגע  די  פון  פייערלשער  די 

דעּפַארטמענטס.
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"מצילי אש" קומט 
 צוהילף ביי פייער-רוף 

אין בלומינג גרָאוו

נייער "מצילי אש" לייטער-
טרָאק אין לעצטע פַאזעס 

ַאריינצוגיין אין דינסט
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áåùç'ìàåé úéø÷ ïåô øòðéåàååðééà ò!  
ñèðéòìôîà÷ òëéìèò ïòîå÷àáðééøà ñðèöòì ïáàä øéî éåå éåæà  

 ñòñàá ìå÷ñ éã ïøàôòâëøåã ïòðòæ ñøòååééøã ïòåå øòìòô òðòãéùøàô ïåô
ïãðéöòâðà ïòååòâ ïòðòæ ñèééì òèéåø éã ïòåå.  

áåùç íòã ïëàî íàæ÷òîôéåà ìàîàëàð øéî ïìéåå'éö ïøåá  

ä äðëñ òëéì÷òøù à æéà ñàã æà"é  
ìàâòìîåà æéà ïò÷ðéìá ñèééì éã ïòåå ñàá ìå÷ñ à ïøàôøòáéøà,  

 ïåàõòæòâ íòã ïöòìøàô ïøàô ñðòñééì éã ïøéìøàô ïò÷ ïòî.  
  

A new school year is beginning! 
We are still receiving numerous complaints with 

respect to motorists who pass school buses when the 
school bus has their lights flashing. Passing school 
buses when the bus has flashing lights is dangerous and 
illegal! 

þêõ šòêð ¬ ô¾ ò¼ðò¼¬¾þêõ öîê ¼ ®êþ¼õêêš þ¼ ê   

èðòîèøàôòã òéöàèøàôñðàøè éã
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