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ַרויס
שליידערט א
ריכטערין
סופּרים קא
סטעיט
יואל
קרית
אויסצוברייטערן
ָורטָן ּפלאַן"
ַנעקסעישא
ָרישער "א
היסטא
"די-אי-סי"
ָרישןפאָראויס נאכ'ן
היסטשּפאאַנט
ַקער-לאַנד
507
גרעניצן
״פּייפּליין״ פּראָיעקט
ַגעסא קעגן
ָזעמיטקלא
זינלא
צווישן
זיצונג
פארוויכטיגע
ַטוס אי״ה –
יום טוב
נאך
עידזשענסי"לד ָ
בא
טעמפּאַ ,
ָ
רזעצן אין פולן
פא
ווייטער ָ
פּייפּליין וועט
אויפ‘ן
רבייט
א
ַ
יואל
קרית
א
סט
"ליעד
שענקען
צו
ַשלוס
א
ב
״פּאבליק הירינג״
רבייט-דעטאלן – ָ
ַ
פארשטייער איבערצושמועסן לעצטע ַא
אינזשענירן ,בוי-פירמע און רעגירונגס ָ
דינסטאג פּר׳ אמור הבעל״ט
ָ
באשטימט אויף קומענדיגען
מאונטענווילַ ,
איבער קוועלער אין ַ

מארטינס שרייבט לענגערע
מישאנער ַ
קא ָ
די-אי-סי ָ

"בעסטע-אין-סטעיט" פינאַנץ פאַרבעסערונג
רופט
הערליכער ״רוחביי "קרית יואל
דיסטריקט"זיך צו
סקולַרק״ גרייט
החיים-קינדער פּא
שמים
קידוש שם
הילכיגער
עפענען אירע אַרויס
זומער-סעזאָן
צווייטן
טויערן פאַר
פּראָיעקט ,אָנגעהויבן פון פיזיש שטערן
די אַרבייט און אַנדערע פּראָפּאָגאַנדע
מיטלען ,ביז געריכטליכע אָנקלאַגעס און

לעגאַלע פּראָבעס אָפּצושטעלן די אַרבייט
און אונטערשטעלן שטרויכלונגען אויף
יעדן טריט און שריט.

די לעצטע קלאַגע איז אַריינגעטראָגן
געוואָרן אין געריכט מיט אַ יאָר צוריק,

אין די פאַרנומענע פאַר-פּסח-טעג האָבן לעצטענס איינגענומען ,נאָכדעם
באשלוס,
אונטערצושטיצןזייזייןהאָבן ַ
נדלונג
הא
תושביפ ַ
האָבן ָא ּ
מיט אַ רייע
אונטערגענומען
ערהאַלטן די גאָר ווען
קרית יואל
וויכטיגן
דעם
שטערן
צו
מיטלען
מיט
ריכטערין
געערטע
די
אַז
נייעס
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סענטימענטן לטובת קרית יואל
טישע
רק-סימפ ַ
שטא פונעם ּ
פרייליכע ַ
סטעיט
איאָרק
ניו
לעפקאָוויץ
קומענטהאָט
ווייט-פּלעינס
בעפארברייטונג
ָ
צוגעגרייט אין
דא
קאָורט ּופאין" ָ
–"סקא
סופּרים ָ
אַרויסגעשליידערט אַלע קלאַגעס קעגן
סעשאן" קומענדיגען
ָ
"פּייפּליין ּופינג
"סקא
ָ
באשטימטן
די צום
אָנגייענדע אַרבייט פונעם
אַלס
דערקלערנדיג די
מענטאלע שטודיע
ַ
ענוויירא
ָ
קלאַגעסאיין
הבעל"ט –
דינסטאג
פּראָיעקט"ָ ,
האַפטלאָז און אומבאַגרונדעט בשעת וואָס
רלאנגען –
פא ַ
נעקסעישאן ַ
ָ
רעגולאַציעסַא
רייננעמען ביידע
וועט ַא
קומט נאָך אַלע
קרית יואל
אַרבייט
די
דורכפירן
ביים
פאָרשריפטן
פאקט
מעגליך זיין ַא געשעענער ַ
נעקסעישאן קען
ָ
און ַא
פארבעסערונג אין דיסטריקט'ס
ראצענט ַ
"פיסקעל סטרעס טעסט" צייגט אומבגלויבליכע ּ 50פ ָ
אויפצושטעלן דעם מאַכטפולן "וואַסער
צו
ץ״
שפּיל-פּלא
ַ
״מיידל
אין
לירט
אינסטא
ָ
ט״
רא
ַ
פּא
ַ
א
ַ
״זיפּ-ליין
זונדערער
בא
ַ
און
שפילצייגן
שפאגל-נייע
פארשידענע
ראצענט
טעקס-ראטע העכערונג פון בלויז ּ 2.98פ ָ
ַ
מינימאלע
ַ
טראץ
שטארקייטָ ,
פינאנציעלע ַ
ַ
לענדער-יאר
ָ
קא
בע"ה איידער ענדע פונעם ַ
פּייפּליין פּראָיעקט".
ן
זומער-סעזא
ָ
ערשטן
אין
ווי
גענוי
לטן
נהא
ַ
א
ָ
ווייטער
וועלן
סדרים
און
שעות
–
הצניעות
גדרי
וויכטיגע
רשטערקערן
פא
ַ
דער פּסק איז די לעצטע אין אַ סעריע
מיט ַא געפיל פון נחת און צופרידנהייט סטעיט קָאמּפטרָאלער הָאט ָאנגעהויבן ַא מַאנגעל אין קרַאנטע קעש-רעזערווען
וואָס די
נעקסעישאן ,און בכלל איבער מצב פון דירות
איבער ַאוואודבורי ָ
דורכפעלערריכט
בא
פוןזעט פולן ַ
איז געווָארן אויפגענומען די מעלדונג מיט א יָאר-צוויי צוריקּ .פונקט ווי די נָאכ'ן הַאלטן די סקול-שטייערן צו ַא
נָאכַאנַאנד .די
לַאנגעזיךיָארןנישט מיט
פַארמען
באַגענוגט
וואָס
אַרבייט
מייסטערהאַפטיגע
און
דעם
איבער
אָט
נעמען
וועטערס
התור
וקול
הגיע
הזמיר
עת
אַקטיוויסטן
אַנטי-וואוקס
פונעם ניו יָארק סטעיט קָאמּפטרָאלער ַאז "פעדערַאל רעזערוו" מַאכט "סטרעס מינימום
ביילאגע אין צענטער פון היינטיגן נומער
באזונדערע ַ
און יואל ,אין ַ
באאמטעקרית
אין
בבחינת
נאָר
הצלחה,
אָריגינעלע
די
דורך
געוואָרן
אַהערגעשטעלט
איז
רעקאָרד-
און
באַזונדער-קאַלטן
ַא באזונדערע גרויסע אונטערנעמונג
די פינַאנציעלע ווירטשַאפט פון "קרית טעסטן" אויף ַאלע בענק אין ַאמעריקע,
רצון
פאַרהאַן אַ
איז אַלץ
ּפרָאבלעמעןקינדער האָבן
הקריה ,וויאַזוי די
שיינע גרינע
סקול ווינטער;
פראָסטיגן
דירות קריזיס ביילאגע
עטליכע
ווָאס מיט
והולךדאס
מוסיףגעווען
בַאצייטנס איז
הנהלתכאַ ּפן
ָאנגעקומען צו
דיסטריקט" איז
יואל
סיי
פאַרבעסערן,
און
פאַרשענערן
צו
היימישן
אַ
אין
פאַרברענגען
געקענט
ביימער
און
גראָז
פון
פּאָנאַראַמעס
צו גָאר ַא פארבעסערטן שטאַ ּפל די און זיי פַארריכטן ווי שנעלערַ ,אזוי חדשים צוריק איז מען אדורך ַא מער
אויב
גרונטליכן און
"סטרעס בגשמיות
קָאמּפטרָאלערגעלונגענע
אַטמאָספערע ,איבער גאָר
ווייסע סצענעס
יָאר ,ערזעצן די
לעצטעבאַלד
וועלן
ברוחניות ,יעדע
אוודאי אזוי ווי
"אודיט"
געווַאלדיגן מַאכט דער
אויסרופנדיג ַא
–
פאַרשטערקערן
אופן
אַן
אויף
מען
קען
שפּילצייגן.
און
אַקטיוויטעטן
האָבן
וואָס
שניי-בערג
ריזיגע
און
אדורך פון
גייט
אגענטור
רעגירונגס
פינַאנציעלע
די
מעסטן
צו
טעסטן"
אינסטַאנצן
סטעיט
די
ביי
השם
קידוש
דרויסנדיגער
מעכטיגע שטאלענע שטאנגען ווערן שוין אויפגעשטעלט -
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קריתצויואל
שטייגער
ווי דער
יואל ,און
פון קרית
דערגאַסן
אָנגעפולט די
 700צייט צו צייט ,עס הָאט זיך געצויגן
ביינָאנט
פון די
שטַאנדהַאפטיגקייט
אומגעגנט.
גַאנצער
און איבער
סטרוקטור וועט האפנטליך פארענדיגט ווערן דורכאויס דעם קומענדיגען
איז קינדער
זיך די
אָטדיגרייטן
קענעןַא סקול דיסטריקטן איבער ניו יָארק סטעיט .א שטיק צייט ,במשך אַ ּפָאר ווָאכן
געקומעןצו נָאך
מעלדונג
הערליכן
פונעם
געניסן
נאָכאַמאָל
זומער בעזשהי״ת – וועט זיין א שטארקע לינדערונג אינעם שטארק
ביי די פַאריעריגע "סטרעס טעסט" ,איז זענען ַאראָ ּפגעקומען בַאַאמטע פון די
גרונטליכן "איבערזיכט" אויף דער
החיים-קינדער
"רוח
מאַיעסטעטישן
אנגעשטרעגנטער מאנגל אין פלאץ פאר פילצאליגע קימפעטארינס
פינַאנציעלער ווירטשַאפט פונעם סקול דער סקול דיסטריקט בַאצייכנט געווָארן סטעיט ,און דורכגענישטערט די גַאנצע
פילפאַרביגע רייכע
אירע
דיסטריקטמיט
פּאַרק",
אונטערן "אין סטרעס" ,צוליב'ן אייגנַארטיגן פינַאנציעלע ווירטשַאפט פונעם סקול
ווערט גערופן
וואס
אַפּאַראַטן.
שפּילצייג
סטרעס טעסט" און אויסשטעל פון די סקול דיסטריקט ,דיסטריקט אויפ'ן העכסטן שטאַ ּפל פון
"פיסקעל
נאמען
ס'שפילט זיך ָא ּפ אונטער די קוליסן.
ּ
וואס
רמאציע ָ
אינפא ַ
ָ
גאנצע
די ַ
פּאַרק"
החיים-קינדער
"רוח
קומטדערַאלס טייל פון די ָאפיציעלע וועלכע איז געווידמעט פַאר ַא קלענערע שטרענגקייט ,די בַאַאמטע זענען געזיצן
נאָמען וואָס קינד-
ביים אַ
אויפגַאבעסהיינט
רעוואניע פון איז שוין
הא ַ
וואס ווערט כסדר שווערער; די אומערמידליכע ָ
דער מצב פון דירות אין קרית יואל ָ
קָאמּפטרָאלער ,צָאל קינדער מיט ערנסטע געברויכן ,אין די דיסטריקט ָאפיסעס במשך וואכן
סטעיט
אויפהער צו טון
רבעט ָאן
ראבלעם און
נשמע ָ
פארגעזען דעם ּפ
האט ָ
די געטרייע הנהלת הקרי' ,וועלכע ָ
שמייכל
אַרויס מיט אַ
און-קייט
הערליכע
בארצינו; ַאדי
אויף אין קָאנטרַאסט צו פילע צענדליגער לַאנג ,און בַאטרַאכט ַאלע פונקציעס
איבערזיכט
זאָגטיערליכן
הַאלטן ַא
פרילינג צו
רראט און די
פא ַ
וואס אין אירע מעגליכקייטן צו ברענגען ַא לעזונג בעז"ה; דער שענדליכער ַ
ַאלעס ָ
און ווייט
רעגירונגאון פון נאָנט
אויפ‘ן פּנים,
איבער טויזנטער קינדער כ"י אין מוסדות התורה פונעם דיסטריקט ,פון ּפוירטשעסינג ביז
קערּפערשַאפטן
ַאלע
שווערער
ס
ווא
ָ
מצב
דעם
כן
מא
ַ
צו
ומבחוץ,
מבית
שונאים,
יואל'ס
קרית
פון
רבעט
א
ַ
געמיינע
צוריק די
הערטניומען
סטעיט.גוטע גריסן פונעם והחינוך ,ווי אויך צוליב דעם אויסשטעל בָאסעס ,פון "טיים-שיטס" ביז העלט
יָארק
גַאנץ
פּאַרק
דער
וואָס
סוקסעס
קאָלאָסאַלן
בשם ה' נעשה ונצליח ,ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי!
די "סטרעס טעסט" ּפרָאיעקט איז ַא פונעם שטייער סיסטעם ,סטעיט עיד אינשורענס ,איבערהויּפט ַאלע ברייט-
ערשטן
פאָרגעשטעלט דעם
האָט
און
טרַאנסּפָארטַאציע,
בָאס
פארמולא,
דער
ווָאס
אונטערנעמונג
סיסטעמַאטישע
(פארזעצונג אויף זייט )15
סעזאָן ,זינט איר עפנונג פאַראַיאָר חול
ַאריינפיר:
המועד פּסח תשע"ג און דורכאויס
5
דעם גאַנצן סעזאָן ,ווען אַלע באַזוכער
האָבןן אייניג באַוואונדערט די רייכע
אָ

ארבייט פארשריט ביים נייעם
״אשת חיל״ געביידע

ריוח והצלה יעמוד ליהודים

באשטעטיגט
ענדגילטיגע ּפערמיט פון נ.י .סטעיט "די-אי-סי" ַ
ראוד";
נעקטאר ָ
ָ
קא
נג-ערווארטעטן "מירון-רימאנאוו ָ
ַ
לא
ַ
״עזרת
ָפּטיילונגען אין
שטימטאַאַלע
אויסברייטערונג פון
ַטישע
ַמא
בולעווארד"
לס א"דעעש
בא
גאס ַ
פון נייע ַ
מען
נא
דרא ָ

מיט אויסטערלישער פרייד און עקסטַאז איז אויפגענומען געווָארן אין די שטָאט קרית
יואל די פרייליכע נייעס ַאז דער קָאמישָאנער פון די סטעיט ענוויירָאמענטַאלע ַאגענטור,
די  ,DECהָאט ענדליך ַארויסגעגעבן דעם לַאנג ערווַארטעטן בַאשלוס ,און געשאנקען פַאר'ן
קרית יואל ווילעדזש די אויפגַאבע צו זיין די "ליעד עידזשענסי" אינעם גָאר וויכטיגע SEQRA
איבערזיכט ,ווָאס איז ַא הויּפט שליסל אין קענען ערמעגליכן דורכצופירן דעם קריטיש וויכטיגן
"ַאנעקסעישָאן" ּפרָאיעקט ,ווָאס וועט בעז"ה זיין ַא טאָ ּפלטע הצלה פאר תושבי קרית יואל ,סיי
אויפ'ן קורצן טערמין ,און סיי אויפ'ן עתיד פאר די קומענדיגע יָארן הבעל"ט.
ס'איז איבריג צו שילדערן פאר תושבי קרית יואל די רעזולטַאטן ווָאס הָאבן זיך ַארויסגעוויזן
ַאלס ביטערער מציאות פונעם אָ ּפשטעל פון דעם "ַאנעקסעישָאן" ּפרָאצעס .דורכאויס דעם
לעצטן יָאר הָאבן תושבי קרית יואל זיך אויפגעוועקט צו ַא פרישן ַאסטרָאנָאמישן דירותּ-פרייזן
געיעג ,ווען כמעט יעדע עטליכע ווָאכן הערט מען נייע שטוינענדע ציפערן און ּפרייזן פַאר דירות
אין קרית יואל ,צו דינגען און צו קויפן ,ווָאס איז ַא דירעקטער רעזולטַאט פונעם אומגעהויערן
דירות-מַאנגל און ריבוי עם בליעה"ר פון דעם נַאטורליכן אינערליכן וואוקס ,און פון משּפחות
וועלכע ציען זיך ַארויס קיין קרית יואל ,ווָאס בלי ספק אויב ווָאלט מען שוין יעצט געהַאט
ַאנעקסירט פרישע ַ 507אקער-לַאנד ,ווָאלט דָאס געהַאט אן אויסטערלישן ַאפעקט זָאפָארט צו
בַארואיגן דעם היציגן "ריעל-עסטעיט" מַארקעט אין ווָאס קרית יואל איז פַארווַאנדלט געווארן.
עס איז בלויז נַאטורליך ַאז תושבי קרית יואל שטייען און וואונדערן זיך "בשל מי הרעה
הזאת?" ,ווָאס הָאט דָא ּפלוצלינג ּפַאסירט? ס'זענען אויך דָא וועלכע ס'הָאבן טענות ַאז די
הנהלת הקריה הָאבן נישט גענוג פָאראויסגעזען דעם דירות קריזיס און עס איז נישט גענוג געטָאן
געווָארן אין די לעצטערע יָארן פעולות ָאנצוהַאלטן ַא געזונטן שוואונג אינעם דירות מַארקעט.
און פַארשטייט זיך ַאז די טענות און קשיות קומען שוין בַאגלייט מיט ַא טוץ שקרים וועלכע
זענען פַארשּפרייט געווָארן אין די לעצטע ּפָאר חדשים ,מבית ומבחוץ ,דורך די קעמפערישע
"יונייטעד מָאנרָא" גרוּפע און דורך אינטערעסע-געטריבענע יחידים ,ווָאס עס פַארלַאנגט זיך
דערויף ַא ברייטערע איינמָאליגע אויפקלערונג.
אין די פָאלגענדע עטליכע בלעטער וועלן מיר איבערגיין די כרָאנָאלָאגישע ּפרטים און
יסודות'דיגע פַאקטן ַארום דעם גַאנצן ענין ,סיי ווָאס עס ליגט אונטער דעם קריזיס; ווָאס
הָאט ּפַאסירט אין די לעצטערע יָארן; די בַאלדיגע און דרַאמַאטישע פַארבינדונג צווישן
"ַאנעקסעישָאן" און די דירות ּפרייזן; וויַאזוי און פַארווָאס וועט "ַאנעקסעישָאן" העלפן אינעם
קריזיס; ווָאס הָאט די הנהלת הקרי' געטון אין די לעצטע יָארן בנוגע דעם קריזיס; ווער איז
שולדיג ַאז מ'הַאלט היינט וואו מ'הַאלט; ווָאס זענען די ּפלענער אויף ווייטער בע"ה; ועוד ועוד.
ַאזוי אויך וועלן מיר ווידמען סּפעציעלע שורות אָ ּפצוענטפערן פַארשידענע שקרים און כזבים
וועלכע זענען געזָאגט געווָארן און געשריבן געווָארן אין דער עפנטליכקייט ,ווָאס הָאט געפירט

כה יתן ה׳ וכה יוסיף:

מיט ַא פרעכהייט זיך ערלויבט צו שטימען פַאר די גרעסטע שונאים פון קרית יואל און דערמיט
געגעבן דעם גרעסטן שטוּפ פָאראויס פַאר די העצערישע "ַאנטיַ-אנעקסעישָאן" בַאוועגונג ַארום
קרית יואל – און גלייכצייטיג ַאזוי ַארום געהָאלפן פַארשטַארקן דעם "דירות קריזיס" ווָאס
ּפלָאגט יעדן איינציגן תושב קרית יואל.
די גמרא זָאגט אין מס' יומא (פו ):מפרסמין את החנפים מפני חילול השם שנאמר ובשוב
צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו (יחזקאל ג ,כ) איז רש"י הק' מסביר ַאז די וועלכע
זענען רשעים און טוען אָ ּפ רשעות אונטערן טיש ,און אין די עפנטליכקייט באוויייזן זיי זיך דעם
ּפנים ווי צדיקים "אם יש מכיר במעשיו ,מצוה לפרסמו מּפני חילול השם" ברויך מען דָאס מגלה
זיין ברבים ווייל ַאנדערש וועלן זיך ַאנדערע אָ ּפלערנען און נָאכגיין אין זייערע וועגן .ווי ּפַאסיג
זענען די ווערטער פון חז"ל פאר אונזער צייט ,ווען מיר זען מענטשן וועלכע טרָאגן ַא ּפנים ווי
ערליכע און חסיד'ישע אידן ,און במחשך טוען זיי אָ ּפ דָאס ַארגסטע בין אדם למקום ובין אדם
לחבירו ,זיי זענען מחלל שם שמים אין די גַאסן און זיי בעוולה'ן זייערע אייגענע ברודער צוליב
ּפריווַאט-געטריבענע ַאגענדעס ,ברויכן מיר אויספאלגן די הוראה פון חכמינו ז"ל און ווי רש"י
דרוקט דָאס ,איז דָאס נישט קיין רשות נָאר טַאקע ַא מצוה רבה ,אויפצודעקן ווער זענען די
חנפים ,מּפני חילול השם.
טרָאץ דעם ווָאס שלמה המלך לערנט מיט אונז דעם בַאקַאנטן כלל פון "אל תענה כסיל כאולתו",
ָאבער ווען דָאס פירט ַאז אויך תמימי לב זָאלן ווערן פַארבלענדעט פון די זינלָאזע העצערייען
און בייזוויליגע שקרים ,איז דער צייט און ּפלַאץ איינמָאל-פַארַ-אלעמָאל אויסצושמועסן די
ּפרטים ,ופרשו השמלה לעיני העדהַ ,אז יעדער ווָאס וויל וויסן דעם אמת זָאל פַארשטיין ווָאס
דָא איז פָארגעקומען ,ווָאס הָאט געפירט צו די ביטערע דירות ּפרייזן און דירות מַאנגל ,און
הָאפנטליך וועט אויך מקוים ווערן דער וילמדו תועים בינה ,ווען די יעניגע ווָאס הָאבן געהַאט ַא
חלק אין דער ּפרעצעדענטלָאזער עוולה ,זָאלן פַארשטיין ווָאס זיי הָאבן דערמיט פַאראורזַאכט,
ויתחרטו על מעשיהם.
פון די ַאנדערע זייט וועלן מיר אויך ַארויסברענגען דעם פרייליכן מַארש פאראויס ,די
ליכטיגקייט ווָאס מ'זעט שוין ב"ה ביים ענדע פון טונעל ,וואס די געטרייע ווילעדזש בַאַאמטע
ַארבעטן יעצט אויף קעסל און כלים ַאז דער "ַאנעקסעישָאן" ּפרָאצעדור זאל גַאלאָ ּפירן פָאראויס
מיט די שנעלסטע מעגליכקייט ,און מיט סיעתא דשמיא ,בכוחם ובזכותם פון רביה"ק זי"ע דער
מייסד הקרי' ,וממלא מקומו וממשיך דרכו רביה"ק בעל ברך משה זי"ע ,וועלכע הָאבן ַאזויפיל
געבלוטיגט און זיך איבערגעגעבן פאר די הצלחה און וואוקס פון די הייליגע שטָאט ,ווָאס ס'איז
בלי ספק ַאז זיי בַאגלייטן אויך ווייטער יעדן טריט און שריט פון דער עיר הגדולה לאלקים ,וועט
מען בע"ה זיך קענען שטַארקן אויף ַאלע שטרויכלונגען און קענען גיין ווייטער און ווייטער,
שטייגן מעלה מעלה לתפארת אבותינו ורבותינו הקדושים ,ביז מיר וועלן ַאלע קעגן גיין דעם

חולים העלט צענטער״ מאַרשירט פאָראויס אין פולן גאַלאָפּ

סעזאן" הויבט זיך ָאן
"בלעקטא ּפ ָ
ַ
נאר דער
אויסגעפלאסטערט ווערן ווי ָ
ַ
ר-ראוד וועט
נעקטא ָ
ָ
קא
ספעציעלע בריקל און "ריטעינינג" ווענט –  26פיס ברייטער ָ
גאר טייערע איינריכטונגעןּ ,
רלאנגט ָ
פא ַ
ַ

צענטראלע עזרת חולים געביידע ,וועט געעפנט ווערן ביז געציילטע
ַ
שטאק פון
ָ
שטאק״ אין אונטערשטן
ָ
פּראכטפולער ״פּידיעטריקס
נייער ַ
דענטאל בראשור
ַ
באלד דערויף  -בייגעלייגט באזונדערן
כפאלגן ַ
נא ָ
שטאק״ וועט ָ
ָ
״דענטאל
ַ
רטאפּלטן
פא ָ
וואכן – ַארבעט אויף ַ
ָ

פאר ַאלע חשוב'ע איינוואוינער שיחיו ַא פרייליכן פורים
הקרי' וואונטשט ַ
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וואַסער-ראַטע העכערונגען ,צו דעקן
שטייגנדע אויסגאַבן אינעם לויפנדן וואַסער
דעּפארטמענט בודזשעט ,אַריין אין אַפעקט
צאל"
נעקשאן ָא ּפ ָ
ָ
קא
"וואסער ָ
באזונדערע ַ
סער-ראטע העכערונג – ַ
ַ
ווא
יאר זינט לעצטע ַ
צוואנציג ָ
נאך איין און ָ
ליין-באנד
ָ
ייפ
פאר דעקונג פון ּפ ּ
געווארןַ ,
ראיעקטן אין קרית יואל איינגעשטעלט ָ
פאר נייע ּפ ָ
ַ

תושבי קרית יואל זענען כסדר
געוואוינט צו ליינען איבער די
פַארשידענע ַאקטיוויטעטן פון די קרית
יואל ווַאסער דעּפַארטמענט צוצושטעלן
ווַאסער פַאר'ן טעגליכן געברויך.
ביז היינט הָאט מען כסדר געהערט
רעדן איבער גרָאבן און מענטעינען
די קוועלער; בויען און מענטעינען די
ריזיגע ווַאסער-טענק; אויפהַאלטן און
בַאגלייטן דעם פילטערינג ּפלענט אויף
בַארדיטשוב רָאוד ,און ַאנדערע טייערע
ַארבייט ווָאס ברויך כסדר ווערן געטָאן
פאר די ווַאסער געברויכן ,און אין די
לעצטע יָאר-צוויי הערט מען שוין
אויך איבער דעם מַאסיוון "ּפייּפליין
ּפרָאיעקט" וועלכע איז שוין טיף אינמיטן
די קָאנסטרָאקשָאן ַארבייט ,און וועט
הָאפנטליך זיין די ענדגילטיגע לעזונג
צום ווַאסער ּפרָאבלעם אין קרית יואל.
ווָאס עס איז אפשר נישט גענוג ברייט
אויסגעשמועסט געווָארן ביז היינט,
איז דער חלק פון די שווערע אויסגַאבן
אין וועלכע דָאס ַאלעס שלעּפט ַאריין,
ווָאס ברויך ווערן געדעקט דורך די
ווַאסער-אָ ּפצָאלן ווָאס קרית יואל'ער
איינוואוינער בַאצָאלן פַאר'ן בַאנוץ ּפער
גַאלָאן .די ווַאסער-רַאטע איז ביז היינט
געשטַאנען אין קרית יואל ביי 2.75
דָאלער ּפער טויזנט גַאלָאן פון ווַאסער-
בַאנוץ ,ווָאס די רַאטע הַאלט שוין ָאן זינט
דָאס יָאר  1994למסּפרם ,ווען די רַאטעס
זענען דַאן דאס לעצטע מאל געהעכערט
געווָארן צו ּ 2.75פער טויזנט גַאלָאן.
דורכאויס די יָארן זענען די ווַאסער
אויסגַאבן כסדר געשטיגן ,סיי ווען
מַאטריַאל און ַארבייטס קרַאפט זענען
נָאכַאנַאנד ַארויפגעגַאנגען אין ּפרייז,
און בעיקר ווען דער ווילעדזש איז
געווען געצוואונגען אונטערצונעמען
פַארשידענע גרעסערע ּפרָאיעקטן ,וואו
גרָאבן פרישע קוועלער ָאדער קָאסטבַארע
אונטערנעמונגען איבערצופרישן ַאלטע
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קוועלערַ ,אלעס צו פַארגרעסערן דעם
ווַאסער-סוּפליי צוליב דעם ווַאקסנדן
געברויך.
ביי געוויסע פעלער ,ווען עס הערשט
ַא טרוקעניש ,ווערט דער ווילעדזש
געצווינגען ַאריינצוברענגען ווַאסער
מיט טַאנקער-טרָאקס צוליב ַא מַאנגל
אין לָאקַאלע סוּפליי ,ווָאס דָאס הָאט
שטענדיג ַאריינגעשלעּפט די ווַאסער-
אויסגַאבן אין ריזיגע דעפעציטןַ ,אזש
ַאז אין די לעצטע עטליכע יָאר הָאבן די
יערליכע ווַאסער-איינקונפטן מער נישט
געדעקט די אויסגַאבן ,און דער ווילעדזש
הָאט זיך געטרָאפן מיט ַא נייעם יערליכן
ווַאסער-דעפעציט.
די שטייגנדע אויסגַאבן און
וואקסענדע דעפיציטן ,הָאט געצוואונגען
צו נעמען די נויטיגע שריט ,און דער
ווילעדזש בָאורד הָאט מיט ַא צייט
צוריק ,געשטימט איינצושטעלן ווַאסער-
רַאטע העכערונגען ,ווי שוין געמָאלדן
געווָארן דא אין "הקריה" ,ווָאס איז ַאריין
אין ַאפעקט דעם יאנואר  1למס' .די נייע
רַאטע איז ּ 3.75פער טויזנט גַאלָאן ,ווָאס
אין פַארגלייך צו די ווַאסער-רַאטעס אין
די ַארומיגע געגנטער ,איז דָאס נָאך ַאלץ
פיל ַא ביליגערער ּפרייז ,סּפעציעל ַאז
דָאס קומט נָאך ַאריבער צווָאנציג יָאר פון
קיינע ווַאסער העכערונגען.
עס ברויך דָא בַאטָאנט ווערןַ ,אז די
קָאסטן זענען נישט געווַאקסן פון איין
מינוט אויף דער ַאנדערער ,און טרָאצדעם
ווָאס דער ווילעדזש הָאט זיך דערזען מיט
ַא שטייגנדן בודזשעט ,הָאבן זיי כסדר
ּפרובירט צו הַאלטן די רַאטעס נידריג,
מיט די הָאפענונג ַאז די קָאסטן וועלן
זיך סטַאביליזירן און עס וועט נישט
אויספעלן איינצושטעלן העכערונגען.
דערווייל הָאט זיך שטענדיג געמַאכט
עמערזשענסי ווַאסער סיטוַאציעס
ווָאס הָאבן ַאריינגעשלעּפט אין
אומפָאראויסגעזעענע קָאסטן .ווי אויך

הָאבן טייל קוועלער ַאריינגעצויגן
אין גָאר טייערע און קָאסטבַארע
אונטערנעמונגען ,אויפצולעבן און
אָ ּפצורַאטעווען די קוועלער פון
אויסטריקעניש און נָאך פַארשידענע
ווַאסערּ-פרָאיעקטן
קָאסטבַארע
דורכאויס די פַארגַאנגענע ּפָאר יָאר,
וועלכע הָאבן אינאיינעם געפירט צום
לעצטן בַאשלוס איינצושטעלן די
דערמַאנטע העכערונגען.
ַאלס ַא גוטער ביישּפיל פון
מעינטענענס קאסטן קען דינען די
ַארבייט ווָאס קומט יעצט פאר בעת וואס

די שורות ווערן געשריבן ,אין צוגרייטונג
צו די פַארנומענע ערב פסח ווַאסער-
בַאנוץ סעזָאן ,עס גייען אן ארבייט
ביי דריי קוועלער ,איינס ביי קווַאל
 29#ביים נייעם "דעש בולעווארד"
(מירון-רימינוב קאנעקטער רָאוד),
מ'פרובירט איבערצוגרובן דעם קווַאל
דורכן אינסטאלירן ַא ספעציעלער גאר-
קאסטבארע סקרין צו האלטן ָאפן דעם
לאך ביז ַאראָ ּפ ,ווָאס זָאל ערמעגליכען
ַאז דער גַאנצער ווַאסער קרַאפט פונעם
קווַאל זאל ַארויפקומען ,די ַארבייט
קָאסט איבער ַ .$50,000אזוי אויך ַארבייט
מען ביים קווַאל אויף בעיקערטאון ראוד
נעבן דעם ביזנעס צענטער ,ווי דער
עקזיסטירנדע קווַאל איז שוין היבש
אָ ּפגעשווַאכט און עס פַארלַאנגט אז
יעדע ַאנדער-האלבן יאר דַארף מען דָאס
רייניגען מיט סּפעציעלע כעמיקַאלן ווָאס
בַאטרעפט  ,$20,000און אויך איינע פון
די קלענערע קוועלער ווָאס מ'פרובירט
צו געווינען א שטערקערע פלוס פון
וואסער דורכן עס רייניגען פארן סכום
פון .$10,000
די ַאלע ַארבייט נעמט מען כסדר
אונטער צו פארזיכערן ַאז ַאלע קוועלער
גיבן ַארויס דאס מַאקסימום וואסער

לעישאנס דורכ'ן בית השחיטה המהודרת
ָ
ווייא
שליכטונג פון  $ 330,000וועט ענדגילטיג לעזן די טענות איבער ָ
יאר צוריק ,ערמעגליכנדיג ָאנצוגיין ווייטער מיט דער עבודת הקודש ביתר שאת ויתר עוז
פון עטליכע ָ

פארבינדעטע אין
נרא" ,מיט ַאקטיווער הילף פון זייערע ַ
מא ָ
טרויעריג-בארימטע "יונייטעד ָ
ַ
שאקירנד :פינסטערע רשעים פון
ָ
לארן –
דא ַ
מיליאנען ָ
ָ
שטראף מיט
ָ
רלאנג צו הייבן
פא ַ
די "קעי-דזשעי ַאלייענס" ,געבן ַאריין געמיינע מסירה צום ריכטער אין ַ
פאר צענדליגער טויזנטער אידן איבער גרעיטער נ.י.
מאכן ַ
שאדן ַ
פרעכער ּפרואוו צו שטערן עבודת הקודש פונעם בית השחיטה און ָ
מיט גרויס צופרידנהייט איז
אויפגענומען געווָארן די נייעס מיט
ַא חודש צוריק ַאז די פעדערַאלע
ע נ ו ו י י ר ָא מ ע נ ט ַא ל ע ּ -פ ר ָא ט ע ק ש ָא ן
ַאגענטור ( )EPAאיז איינגעגַאנגען אויף
ַא שליכטונג מיט די הנהלה פונעם "בית
השחיטה המהודרת" אין קרית יואל,
אונטער וועלכן די בית השחיטה וועט
בַאצָאלן ַא קנס פון  330,000דָאלַאר און
דערמיט וועט איינמָאל-פַארַ-אלעמָאל
געשליכטעט ווערן די ווייָאלעישָאנס
ווָאס די ַאגענטור הָאט ַארויפגעלייגט
אויפ'ן בית השחיטה צווישן די יָארן פון
 2009-2011למסּפרם.
די טעמע איז שוין עטליכע מָאל
בַאריכטעט געווָארן אויף די שּפַאלטן פון

"הקריה" ,און מיר וועלן דָאס דעריבער
בלויז איבערגיין אויפ'ן שּפיץ גאָ ּפל.
*
ווען מ'בויט ַא שלַאכט הויז פַארלַאנגט
זיך אויפצושטעלן ַא סּפעציעלע "ּפרי-
טריעטמענט" אָ ּפטיילונג ווָאס זָאל
בַאהַאנדלען די שמוץ ווָאס גייט ַארויס
פונעם ּפלענט בעפָאר עס קומט ָאן צום
סוער ,ווייל ַאנדערש ווי געווענליכע
שמוץ ,איז דער אָ ּפפַאל פון ַא שלַאכט-
הויז פול מיט שטיקער פעטנס ,ביינער,
בלוט ,און ַאנדערע זַאכן ווָאס קומען
נישט געווענליך ָאן אין ַא סוער ּפלענט.
דעריבער פעלט זיך אויס ַא סּפעציעלער
"ּפרי-טריעטמענט" ּפלענט ווָאס מַאכט

זיכער ַאז די שמוץ און אָ ּפפַאל ווָאס
גייט ַארויס פונעם שלַאכט-הויז ווערט
גרונטליך צומָאלן און פַארניכטעט נָאך
בעפָאר ס'קומט ָאן צום געהעריגן גרויסן
סוערּ-פלענט.
נַאטורליך ,ווי מער עופות עס
ווערן גע'שחט'ן אינעם שלַאכט-הויז,
פַארלַאנגט זיך ַא גרעסערער "ּפרי-
טריעטמענט" ּפלענט זיך אָ ּפצוגעבן מיט
די גרעסערע מָאס שמוץ און אָ ּפפַאל.
*
ווי פַארשטענדליך הָאט דער "בית
השחיטה המהודרת" אויפגעשטעלט
ַאזַא "ּפרי-טריעטמענט" ּפלענט בַאלד
ווי נָאר ס'איז ַאריין אין בַאנוץ ,און פַאר
די ערשטע שטיק צייט הָאט עס ווירקליך
געדינט און ַאלעס איז געפָארן געשמירט.
ָאבער נָאך ַא רעלַאטיוו קורצע
צייט ,צוליב ווָאס דער "בית השחיטה
המהודרת" הָאט זיך איינגעקויפט ַא
גלענצנדן נָאמען איבער גַאנץ ניו יָארק
און אפילו ווייט ַארויס פון די ניו יָארקער
גרעניצן ַאלס "דער" בית השחיטה מיט
די גרעסטע הידורים אין כשרות ווָאס
איז נָאר שייך ,ווי אויך מיט דער גוטער
קווַאליטעט און פרישקייט פון זייערע
ּפרָאדוקטן ,הָאט מען זיך מיטַאמָאל
דערזען ַאז דער פַארלַאנג פַאר די
מהודר'דיגע עופות פונעם בית השחיטה
איז אומגעהויער געשטיגן.
די הנהלת הבית השחיטה הָאט זיך
בַאלד גענומען ַארבעטן צו פַארגרעסערן
דעם ּפלַאץ ַאז מ'זָאל קענען נָאכקומען
דעם פַארלַאנג פון אידן ווָאס זוכן
דָאס כשר'סטע און מהודר'סטע; דָאס
בעסטע און שענסטע פַאר זייער קיך ,און
ַאלס טייל פון די ַארבעט הָאט מען ווי
פַארשטענדליך אויך אויסגעברייטערט
דעם "ּפרי-טריעטמענט" ּפלענט צו
קענען פַארנעמען די גרעסערע מָאס
אָ ּפפַאל ווָאס וועט איבערבלייבן נָאכ'ן
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קרית יואל אָטעמט אָּפ נאך ּפטור ווערן פון "קאַסינאָ" געפאַר,
בס"ד ,אַדאַנק דאָּפלטע געריכט-קלאַגע פון הנהלת הקרי'
שטאט
נאכ'ן הערן די בשורה טובהַ ,אז מיט גרויסע סייעתא דשמיא איז די הייליגע ָ
תושבי קרית יואל והגלילות ָאטעמען ָא ּפ העכסט צופרידן ָ
ריזאנט
הא ָ
רא ּפ פונעם ָ
האט געלויערט אויף די אומגעגנט און איז איצט ב"ה ַא ָ
וואס ָ
געפאר ָ
סינא" ַ
"קא ָ
געווארן פונעם שווערן ַ
געראטעוועט ָ
ָא ּפ ַ

די בַאפרייאונג פון די שווערע גזירה
אויף די קרית יואל אומגעגנט ,איז
געקומען אין פָארעם פון ַא מעלדונג
ַאז די ניו יָארק סטעיט רעגירונג וועט
ָאפיציעל ערלויבן אויפצובויען קַאסינאָ -
פַארוויילונג-צענטערן אין די טאון אוו
טאמפסאן אין די קעטסקילס ,נעבן
ָאלבַאני און נעבן סקענעקטעדי .דער
ּפרָאצעדור פון אויסקלויבן די ּפלעצער
הָאט געדויערט גָאר ַא לַאנגע צייט ,און
טרָאץ די מעלדונג פון די  3לָאקַאלן ַא
חודש-צוויי צוריק ,איז די סטעיט נָאך
ַאלץ נישט פַארטיג .די ּפרָאצעדורן זענען
נָאכַאמָאל געעפנט געווָארן ,וויבַאלד
די סטעיט וויל נָאך ַא קַאסינָא אין דער
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ּפאָזיטיווע שליכטונג מיט פעדעראַלע  EPAאַגענטור
איבער אָנקלאַגע קעגן "בית השחיטה המהודרת"

ליהודים היתה אורה:

געגנט פון דרום-מערב ניו יָארק ,ביי
בָאפעלָא ָאדער ערגעץ ַארום.
ָאט די נייעס פון די קָאומָא
ַאדמיניסטרַאציע הָאט אָ ּפגעצייכנט
נָאך ַא געווַאלדיגע דערגרייכונג פַאר'ן
וואוילזיין פון אונזער הייליגע שטָאט
קרית יואל ,בכוחו ובזכותו של אותו זקן
מרן רבינו הקוה"ט בעל דברי יואל זי"ע,
דער מייסד הקרי'.
*
ווערטער קענען און דַארפן ניטַאמָאל
מסביר זיין די שעדליכקייט פון ַא קַאסינָא
ביי די שוועל פון קרית יואל ,מיט ַאלע
קָאנסעקווענצן פון ַאזַא פַארוויילונג

מעגליךַ ,אז עס זאל בעז"ה נישט
צוקומען צו קיין וואסער עמערדזשענסי
און קריזיסן בפרט יעצט אין די
בעפארשטייענדע ערב פסח טעג ווען
די וואסער באנוץ זענען פון די העכסטע
פונעם יאר.
*
אין דער זעלבער צייט איז אויך
געמָאלדן געווארן דורכ'ן ווילעדזש,
ַאז ווי שוין פון-פָאראויס-געמאלדן
פַארַאיָאר אין דער "הקריה" ,איז
צום איצטיגן נייעם קַאלענדער יָאר
 2015למס' ,אויך ַאריין אין ַאפעקט
ַא סּפעציעלער "קָאנעקשָאן אָ ּפצָאל"
פַארלַאנג ,ווָאס וועט איינקַאסירט ווערן
פון ַאלע נייע פראיעקטן ווָאס וועלן
געבויט ווערן אין דער צוקונפט .דער
אָ ּפצָאל ווערט ַארויפגעשטעלט ַאלס
טייל פון ַא פַארלַאנג פון די סטעיט,
פַארלַאנגענדיג פונעם ווילעדזש צו צייגן
בַאווייז אויף מַאסגעבנדע פָאנדן ,וויַאזוי
דער ווילעדזש ּפלַאנט צו קענען בַאצָאלן
די לַאנג-טערמיניגע הלוואה אין פָארעם
פון ַא " 45מיליאן דאלער בַאנד" ,ווָאס
דער ווילעדזש הָאט ַארויסגענומען צו

צענטער אויף מיילן ווייט ,אין יעדן
הינזיכט ווָאס איז נָאר שייך .פָארט
ָאבער הָאט די סטעיט זייער שטַארק
געווָאלט ַאריינברענגען קַאסינָאס אין
איר טעריטָאריע צו קענען פַארדינען די
הויכע שטייער-געלטער ,אָ ּפגעזען אויף
די לָאקַאלע נָאכווייען .די סטעיט הָאט
בַאשטימט ַא קָאמיסיע צו בַאטרַאכטן
ַאלע פָארשלַאגן און בַאשטימען וועלכע
עס איז די בעסטע ,לויט די קָאסטן,
איינקונפט ,לָאקַאציע ,און נָאך פילע
איינצלהייטן.
מיט'ן זעלבן אייפער נָאך שטייער-
געלטער און ַאריינברענגען די מַאקסימום
עקָאנָאמישע טרַאפיק – מערסטנס פון

דרויסנדיגע און אויסלענדער – הָאבן ַא
גרויסע צָאל לָאקַאלע בַאַאמטע איבער
די גַאנצע סטעיט געווָאלט הָאבן ַא
קַאסינָא אין זייער געגנט .די גרעסטע
קַאמּפיין הָאבן געפירט בַאַאמטע אין די
ָאלסטער און סַאליווָאן קַאונטיס אין די
קעטסקילס ,זָאגנדיג ַאז די עקָאנָאמיע
דָארט ברעכט אונטער ,איינוואוינער
ציען זיך ַאוועק אין גרויסן ,ביזנעסער
בַאנקרָאטירן ,און דער בעסטער וועג
אויפצולעבן די לָאקַאלע עקָאנָאמיע און
שטייער-בַאזע ,איז דורך ַא קַאסינָא.
די רעגירונג אין ָארַאנדזש קַאונטי,
אין ווָאס קרית יואל געפינט זיך ,הָאט

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל
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ויחל הבית לבנות:

בשעטומ"צ אָנגעהויבן פאַקטישע בוי-אַרבעט ביי געּפלאַנטן
דריי-שטאָקיגן פליגל צום ביהמ"ד ברך משה דקהלתינו הק'
שפאנונג שטייגט ביי ארטיגע פילצאליגע תושבים מיטהאלטנדיג שנעלע פראגרעס איבער דער מלאכת הבנייה

א פריידיגע שטימונג הערשט ביי
די איינוואוינער פון ד.א .ווידער-
קאזניץ און דער אומגעגנט ,זעענדיג
ווי נאך לאנגע חדשים פון אינטענסיווע
בעפארגרייטונגען און הכנות ,איז
בשטומ"צ אין די פארגאנגענע וואכן
פולשטענדיג אריין אין קראפט די
עמטליכע בוי ארבעט וואס פארשפרעכט
א גראנדיעזן פליגל פון דריי שטאק,

וואס וועט צוגעטשעפעט ווערן צום
ביז איצטיגן בנין ביהמ"ד "ברך משה"
דקהלתינו הק'.
די צוגאבע צום ביהמ"ד איז א זאך
וואס האט זיך גאר דרינגנד אויסגעפעלט
צוליב די גרויסע געדרענג ,און צמצום
אין פלאץ ,ובפרט ווען אצינד וועט
אינעם אונטערשטן שטאק אויפגעבויט
ווערן דער פראכטפולער מקוה המהודרת

וואס וועט צושטעלן פאר די ארטיגע
איינוואוינער א מקוה ביי דער האנט,
איבערהויפט ווען דאס וועט אי"ה
ערמעגליכן דעם באנוץ פון דעם ביהמ"ד
בימי החול.
פארגאנגענעם וואך ווען ס'איז אין
ביהמ"ד ברך משה געפראוועט געווארן
דער מסיבת "שבת ברכות" לכבוד הגה"צ
רב דבתי מדרשים ויואל משה-ברך משה,

קאַונטי עקזעקיוטיוו ניוהאַוז באַשטימט
אינזשענירונג פירמע צו ּפלאַנירן גיגאַנטישע
סוער-פאַרברייטונגען מיט  3מיליאָן גאַלאָן טעגליך

אין ביהמ"ד ברך משה ,האט כ"ק מרן
רבינו שליט"א ארויסגעברענגט רגשי
לבבו איבער דער לאנג ערווארטעטער
אנהויב פון דעם פליגל וואס וועט
אי"ה דינען אלס בית גדול שמגדלין
בו תורה ותפלה ,און וועט ענטהאלטן
אין זיך חדרי תפלה ,און שטיבלעך צום
פארלערנען ,א געהעריגע רחבות'דיגע
עזרת נשים ,און איבערהויפט דער "מקוה
מהודרת" וואס וועט דינען אלס שטארקע

דערלייכטערונג פאר דער גאנצער געגנט,
רבינו שליט"א האט אנגעוואונטשן
מברכותיו הקדושים ,אז דער "תחתיים,
שניים ,שלישים" די דריי קאלאסאלע
שטאקן ,זאלן אינגיכן פארפולקאמט
ווערן לשמחת לב תושבי המקום.
זינט די הנהלת הקרי' האט אנגעהויבן
צו באטראכטן פלענער פון פארברייטערן
(פארזעצונג אויף זייט )11

האט ענדגילטיג
וואס ָ
קאונטי און קרית יואל ָ
מאך צווישן ַ
היסטארישן ָא ּפ ַ
ָ
איינקלאנג מיט
ַ
אין
ראיעקט" – ּפלענער
ייפליין ּפ ָ
מאכטפולן "קרית יואל ּפ ּ
ערמעגליכקייט דעם ָאנהויב פונעם ַ
פארברייטערן
פארשידענע סוער ָא ּפציעס אויפ'ן טיש צו ַ
יאר – ַ
האפנטליך זיין גרייט ביז ַא ָ
וועלן ָ
שפ ָאגל-נייעם סוער ּפלענט אין ניו-ווינדסאר
עקזיסטירנדע "הערימאן סוער ּפלענט" ָאדער בויען ּ
אין ַא היסטָארישער ַאנטוויקלונג
אין דער ָארַאנזש קַאונטי רעגירונג
הָאט דער קַאונטי עקזעקיוטיוו געלָאזט
מעלדן דעם פַארגַאנגענעם יַאנוַאר 13
איבער סוער-פַארברייטערונגּ-פלענער
וועלכע גייט ָאט ַאריין אין ערנסטערע

פַאזעס ,מיט דער בַאשטימונג פון די
"דעלעוועיר אינזשערינג" פירמע ַאלס
די פירמע וועלכע זָאל שטודירן און
אויפקומען מיט די בעסטע ּפלענער צו
פַארברייטערן די סוער מעגליכקייטן פַאר
די קַאונטי ,צו קענען פַארנעמען וואוקס

פון קָאמערציַאלע און רעזידענציַאלע
געברויכן לענגאויס מזרח אראנדזש
קַאונטי.
ַא גרויסער טייל פון אונזערע ליינער
זענען שוין בַאקַאנט מיט'ן סוער-
(פארזעצונג אויף זייט )10

וואס וועט ווערן ַאהערגעשטעלט
ראכטפולן ביהמ"ד ָ
סקיצע פון ּפ ַ
וואס איז
בארימטן "ביהמ"ד ברך משה" – ערשטער ביהמ"ד ָ
ביים ַ
געווארן לשמו ולזכרו פון מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע
ָ
אויפגעשטעלט

מלכות'דיגע אויפנאַמע פאַר הויכגעשעצטן גאָווערנאָר
ענדרו קאָומ ָא יר"ה ביי זיין באַזוך אין קרית יואל
ווערנאר צו קרית יואל – אויפגענומען מיט כבוד בביתו נאוה קודש פון מרא דאתרא
ָ
גא
נאנטן קשר פון ָ
וועמבער-וואלן ,איבערצייגט ָ
ַ
נא
רלאפענע ָ
פא ָ
פאר ַ
באזוך בלויז  2טעג ַ
ַ
פאר'ן ראה"ק
וואלן ַ
נאך די ַ
ווערנאר שיקט ּפערזענליכן בריוו ָ
ָ
גא
יארק – ָ
טמאר איבער גרעיטער ניו ָ
סא ַ
מרן רבינו הגה"ק שליט"א ,אין ָאנוועזנהייט פון ראשי מלכות ַ
מפיין
קא ּ
פאר די שטיצע דורכאויס דעם ַ
דאנקען ַ
בא ַ
וראש העיר קרית יואל הרה"ח ר' אברהם ווידער הי"ו זיך צו ַ

דעם פַארגַאנגענעם זונטָאג וירא העעל"ט ,בלויז
 2טעג פַאר די גָאר וויכטיגע "נָאוועמבער ווַאלן"
וועלכע זענען אָ ּפגעהַאלטן געווָארן אין ניו יָארק,
אין וועלכע עס איז צווישן ַאנדערן פָארגעקומען
דער פַארמעסט פַאר'ן גָאווערנָארַ-אמט פון ניו יָארק
סטעיט – ווָאס ווערט פַאררעכנט ַאלס דער דריט-
וויכטיגסטער ּפָאליטישע ַאמט אין די פַאראייניגטע
שטַאטן! – הָאט די שטָאט קרית יואל געהַאט דעם
כבוד ַאז דער הויכגעשעצטער גָאווערנָאר ענדרו
קָאומָא יר"ה איז איר געקומען בַאזוכן.
דער פַאקט ַאז שטייענדיג ַאזוי נָאנט צו די ווַאלן
הָאט דער גָאווערנָאר אויסגעקליבן צו קומען בַאזוכן
אין דער שטָאט הָאט ַארויסגעברענגט גָאר הילכיג
די שטַארקע נָאנטשַאפט ווָאס דער גָאווערנָאר הָאט
ָאנגעקניּפט מיט די הנהלת קרית יואל ,וועלכע

ַארבעטן שוין מיט'ן גָאווערנָאר הַאנט-ביי-הַאנט
פַאר צענדליגער יָארן ,נָאך פון ווען ער הָאט געדינט
אין פַארשידענע ָאפיסעס אונטער זיין פאטער,
דער געוועזענער גָאווערנָאר מַאריָא קָאומאָ  ,און
שּפעטער ַאלס "הָאד" סעקרעטַאר אין די קלינטָאן
ַאדמיניסטרַאציע דורכאויס די '990ער יָארן ,אא"וו.

מאל :פייערליכע
זכרונות פון ַא ָ
פאר געוועזענעם
אויפנאמע ַ
ַ
ומא
קא ָ
ריא ָ
מא ָ
ווערנאר ַ
ָ
גא
ָ
דער איצטיגער בַאזוך פונעם גָאווערנָאר
הָאט ווירקליך אויפגעברענגט זכרונות פון די
מַאיעסטעטישע אויפנַאמע ווָאס קרית יואל הָאט
צוגעשטעלט מיט יָארן צוריק פַאר'ן פַארשטָארבענעם
פָאטער פונעם איצטיגן גָאווערנָאר ,דַאן-גָאווערנָאר

פולע רעדע פון הויכגעשעצטן
ומא ירום הודו
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
ָ
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מַאריָא קָאומאָ  ,וועלכער איז אָ ּפגעווַארט געווָארן
דורך טויזנטער תושבי קרית יואל און אירע תינוקות
של בית רבן ,נָאכגעפָאלגט מיט ַא פייערליכע מסיבה
בביתו נאוה קודש פון מרן רביה"ק בעל ברך משה
זי"ע ,אָ ּפצוגעבן הכרת הטוב פַאר'ן גָאווערנָאר
וועלכער הָאט זיך ממש איבערגעגעבן ַאדורכצופירן
דעם היסטָארישן "לענדמַארק" געזעץ צו ערמעגליכן
פַאר קרית יואל צו גרינדן איר אייגענער "סקול
דיסטריקט".
היינט ,מיט ַא בליק אויף צוריק ,קען מען זיך
נישט גענוג אָ ּפוואונדערן אויף דער מחזה הוד ,ווען
מ'קוקט זיך אום די טייערע חשוב'ע קינדערלעך
שיחיו וועלכע ווערן ערצויגן מיט ַא ריכטיגן חינוך
ַאלס רעזולטַאט פון דער איבערגעגעבנקייט פון
די רעגירונג'ס בַאַאמטע ,אין שּפיץ פון גָאווערנָאר

מַאריָא קָאומָא [און ַאזוי אויך זיין נָאכפָאלגער,
גָאווערנָאר ּפָאטַאקי] ,וועלכע הָאבן זיך נישט
אָ ּפגעשטעלט פַאר גָארנישט אין פַארזיכערן ַאז
קרית יואל קען ווירקליך צושטַאנד-ברענגען די
היסטָארישע דערגרייכונג פון ַאן אייגענעם "סקול
דיסטריקט"ַ ,אדַאנק וועלכן מ'הָאט אָ ּפגערַאטעוועט
הונדערטער אידישע שטיבער און ַאזויפיל הייליגע
נשמה'לעך במשך די עטליכע צענדליגער יָארן ווָאס
דער הייליגער מוסד "שערי חמלה" גייט ָאן ביתר
שאת ויתר עוז.
די עיני העדה ָאבער ,אין שּפיץ פונעם גדול
הדור רשכבה"ג מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע,
הָאט שוין דַאן געזען בעינים הבדולחים די זיסע
ּפירות ווָאס וועלן ַארויסקומען פון די שווערע
(פארזעצונג אויף זייט )27

פולע דרשה פון ראש הקהל וראש
העיר הרה"ח ר' אברהם ווידער הי"ו

29
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קול מחאה במחנה

שטאַרקער בריוו פון קרית יואל הילכט אָּפ
קעגן ּפרעצעדענטלאָזע התגרות-באומות-רעדע
פון ראש ממשלת הכופרים אין וואַשינגטאָן
רגאנגענעם מוצש"ק העעל"ט -
פא ַ
נטווערפן ַ
ּ
היסטארישע דרשה אין ַא
ָ
רדאמט ּפראוואצירנדע רעדע ביי
פא ַ
כ"ק רבינו הגה"ק שליט"א ַ
רעפרעזענטירן די מיינונג פונעם אלוועלטליכען
ראה"ק וראש העיר הרה"ח ר' אברהם ווידער הי"ו ברענגט ַארויס ַאז מדינת ישראל טוט נישט ּ
מעריקאנער ּפרעזידענט יר"ה
ַ
מתפלל צו זיין לשלומה של מלכות און ַארויסווייזן סאלדאריטעט מיטן ַא
ערליכען אידנטום –רופט ּ

ַא הילכיגער קול מחאה הָאט
אָ ּפגעהילכט אין די גַאנצע אידישע
און נישט-אידישע גאס צוגלייך ,מיטן
שַארפן און אומצוויידיטיגער בריוו
ווָאס דער חשוב'ער ראה"ק וראש העיר
פון קרית יואל הרה"ח ר' אברהם ווידער
הי"ו הָאט געשיקט צום לָאקַאלער
קָאנגרעסמַאן מעלאוני ,ארונטערייסנדיג
די גָאר טרָאציגע רעדע אין וועלכע
דער ראש הממשלה פון מדינת ישראל
בנימין נתניהו ,רישט זיך צו קומען קיין
ווַאשינגטָאן און ַאדרעסירן קָאנגרעס
ַאקעגן די ווילן און אינטערעסן פון דער
ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט יר"ה.
די נייעס גייט צוריק עטליכע חדשים
ווען דער ּפרעמיער מיניסטער פון די
מדינת ישראל הָאט אָ ּפגעמַאכט ַאז
פַאר זיין לָאקַאלע ּפָאליטיק אין די
מדינה וועט בעסער טויגן ַאז ער וועט
זיך ַארויסשטעלן ַאלס קעגנער פונעם
ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט ָאבַאמַא און
זיינע ּפַאליסיס כלּפי מיטל-מזרח ,דער
קלימַאקס פון זיין חוצּפה הָאט ָאבער
געגרייכט ווען ער הָאט בַאשלָאסן
ָאנצונעמען ַא רעדע פארן קָאנגרעס ,ווָאס
קעגנער פונעם ּפרעזידענט ַארַאנזשירן,
און דערמיט צו צייגן פַאר ָאבַאמַא ַאז
דָאס אידישע פָאלק איז נישט צופרידן
מיט זיינע ּפַאליסיס.
עס איז איבריג אויסצושמועסן די
געפערליכע און נידריגע עולה ווָאס
נתניהו איז דָא גרייט צו טָאן ,בעת ווָאס
אמעריקא איז דער גרעסטער געלט
שטיצער און העלפט ַארויס זייער מדינה
אויף יעדן טריט און שריט ,איז ער גרייט
פאר זיין ּפָאליטיק זיך צו רייצן און
אויפרעגן דעם ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט.

די התגרות באומות איז ּפרעצעדענטלָאז
און עס לָאזט זיך נישט גלייבן ווי נידריג
זייער חוצּפה קען גרייכן.
ביי די היסטָארישע דרשה אין
ַאנטווערּפן פַארגַאנגענעם מוצ"ש
ּפרשת תרומה העעל"ט ,הָאט כ"ק רבינו
שליט"א דערמַאנט דעם שענדליכען
ַאקט און גָאר שַארף פַארדַאמט דעם
ראש ממשלת הכופרים פארן בַאגיין
ַאזַא שריט ,און גערופן שלומי אמוני
ישראל זיך אָ ּפצושָאקלען פון ַאזעלכע
ַאקטיוויטעטן ,נָאר פַארקערט ַארויסווייזן
סאלדאריטעט און געטריישַאפט צום
לַאנד אין וועלכע מיר וואונעןַ ,אזוי ווי
חז"ל לערנען אונז הוי מתּפלל בשלומה
של מלכות.
אין די זעלבע צייט הָאבן זיך חשוב'ע
עסקנים פַארבינדן מיט די הנהלת
קרית יואל ובראשם די עסקנים פונעם
חשוב'ען מוסד "נטרונא" וועלכע געבן
זיך אָ ּפ מפרסם צו זיין די שטעלונג פון
שלומי אמוני ישראל אין די וועלט,
בעטנדיג דער ראש העיר הרה"ח ר'
אברהם ווידער הי"ו זאל אָ ּפשרייבן ַא
בריוו איבער די רעדע ,מיטן ערקלערונג
ַאז ַאזַא בריוו קען הָאבן ַא שטַארקע
אָ ּפקלַאנג .נָאכן איבערשמועסן דעם
ענין מיט כ"ק רבינו שליט"ַא הָאט דער
ראש העיר הי"ו בעידודו פונעם רבי'ן
שליט"ַא אפגעשריבן גָאר ַא שטארקער
בריוו צום לָאקַאלער קָאנגרעסמַאן ווָאס
איז אויך פַארשּפרייט געווָארן אין די
ַאלגעמיינע ּפרעסעַ ,ארויסברענגענדיג
די קעגנערשַאפט פון תושבי קרית יואל
בפרט און דער חרדישער אידנטום בכלל
צו די געמיינע חוצּפה פון די מדינה,
אויספירנדיג מיט ַא ביטע ַאז דער
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קָאנגרעסמַאן זאל אויסדריקן די ווילן
פון די מענטשן וועם ער רעּפרעזענטירט
דורכ'ן נישט ַאנטייל נעמען ביי די
געווַאגטע רעדע.
אינעם בריוו גייט דער חשוב'ער
מעיָאר הי"ו ַאריין אין די פונדָאמענטַאלע

יסודות אין ווָאס מיר אידישע קינדער
טוען גלויבןַ ,ארויסברענגענדיג ַאז מדינת
ישראל טוט בכלל נישט רעּפרעזענטירן
אידן און אידישקייט ,אדרבא ,עס איז
אונזער פליכט זיך צו שטעלן אונטער
דעם ּפרעזידענט יר"ה און מתּפלל זיין

פארן פרידן פון די לַאנד אין וועלכע מיר
וואונען ,און ַאז די ַאלע פראוואקציעס
זענען ַא שַארפע קָאנטרַאסט מיט כל
הקודש לנו.
אין לנו חלק ונחלה במעל הזאת.
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ענדגילטיגע ּפערמיט פון נ.י .סטעיט "די-אי-סי" באַשטעטיגט לאַנג-ערוואַרטעטן "מירון-
רימאנאוו קאָנעקטאָר ראָוד"; נאָמען פון נייע גאַס באשטימט אלס "דעעש בולעווארד"
סעזאן" הויבט זיך ָאן
"בלעקטא ּפ ָ
ַ
נאר דער
אויסגעפלאסטערט ווערן ווי ָ
ַ
ר-ראוד וועט
נעקטא ָ
ָ
קא
ספעציעלע בריקל און "ריטעינינג" ווענט –  26פיס ברייטער ָ
גאר טייערע איינריכטונגעןּ ,
רלאנגט ָ
פא ַ
ַ

מיט גרויס פרייד הָאבן די איינוואוינער
אויפגענומען די בשורה טובה איבער די
אנטוויקלונגען ארום די קָאנסטרָאקציע
ַארבייט ביים לַאנג-ערווַארטעטן און
"מירון-רימינוב
שטַארק-געברויכטן
קָאנעקטָאר רָאוד" וועלכע וועט פון
היינט גערופן ווערן "דעעש בולעווארד",
און וועט צוזַאמברענגען די צוויי עקן
פון די שטָאט און דערונטער בעזהשי"ת
גָאר שטַארק לינדערן די טרַאפיק-
ָאנלייגענישן אויף די צענטרַאלע רָאודס
און גַאסן פון קרית יואל.

ראבלעם
דער "וועט לענד" ּפ ָ

ווי בַאריכטעט אינעם פריערדיגען
נומער ,איז נָאכדעם ווָאס דער ווילעדזש
הָאט ווידערַאמָאל ַאריינגעשיקט צום
"די-אי-סי" די איבערגעמַאכטע ּפלענער
פַאר'ן פָארגעשלָאגענעם "קָאנעקטָאר
רָאוד" ווָאס וועט לויפן פון מירון דרייוו
אונטער ּפרַאג און יואל קליין בלווד .ביז
רימינוב רָאוד קעגנאיבער דעם בנין פון
ישיבת עצי חיים ,הָאט דער "די-אי-סי"
ַאראָ ּפגעשיקט ַא סּפעציעלן פָארשטייער,
ּפערזענליך אָ ּפצושַאצן און בַאטרַאכטן
דעם גַאנצן שטח ,איידער זיי קענען פַאסן
זייער ענדגילטיגער בַאשלוס איבער'ן
פָארשלַאג.
היות דער פָארגעשלָאגענער רָאוד
לויפט אויף ַא בָאדן ווָאס ווערט
פַארצייכנט אין די שטָאטישע געזעץ-
ביכער ַאלס "וועט-לענד" ,פַארלַאנגט
דָאס ַא סּפעציעלע בַאשטעטיגונג און
ּפערמיט פון די דערמַאנטע "די-אי-סי",
ווָאס זיי פַארפיגן אויף ַאלע סטעיט
ענוויירָאמענטַאלע ַאנגעלעגנהייטן.
אין אונזער פַאל הָאט דער שטח שוין
ערהַאלטן עטליכע ּפערמיטן צו בויען
אויפן "וועט-לענד" ביים ַאריינפלַאנצן
צוויי מַאכטפולע "סוער מעינס" אין די

פריע תש"ל און תש"מ יָארן ,ווָאס לויפן
דָארט דורך ביז'ן "ָארַאנדזש קַאונטי
סוער-טריטמענט ּפלענט" אין הערימאן,
און שּפעטער ביים פַארברייטערן די רערן
נָאכן אויפבויען דעם ריזיגן "קרית יואל
סוערּ-פלענט" אין די תש"ן יָארן און
ביים צולייגן "גריינדערס" און ַא "ּפָאמּפ
סטעישָאן".
יעדער פון די ַאלע ּפרָאיעקטן הָאט
ערהַאלטן ַא בַאזונדערן ּפערמיט צו קענען
דורכצופירן די ַארבייט און אויך צו קענען
צושטעלן ַא ּפערמַאנענטן וועג ַאריין
ָאנצוקומען צום שטח צו קענען סערווירן
די אַ ּפַארַאטן און ַאנדערע מעינטענענס
געברויכן ,און דער ווילעדזש הָאט ַאצינד
געהַאט פַארלַאנגט ַאז דער "די-אי-סי"
זָאל דָאס יעצט אויך אין בַאטרַאכט
נעמען ,ביים בַאשטימען איבער דעם
אויסגעפלַאסטערטן
דויערהַאפטיגן
וועג ,היות דָאס פַארלַאנגט נישט קיין
נייע "דיסטורבענס" (צושטערן) אויף די
"וועט-לענד" מער ווי עס איז ביז היינט
ערלויבט געווָארן.
ווען דער ווילעדזש הָאט מתחלה
ַאריינגעשיקט די אַ ּפליקַאציע און
בייגעלייגט די ַאלע פריערדערמַאנטע
ּפערמיטן ,הָאט דער "די-אי-סי" קודם
דערקלערט ַאז דער פַארלַאנג צו מַאכן
ַא ברייטע דרייסיג-פיסיגער רָאוד
קען נישט אין בַאטרַאכט קומען אויף
דערווייל ,ווען ַא שמעלערע 26-פיסיגע
רָאוד קען זיין ּפונקט גענוג אויף
צוצושטעלן ַא דורכפָאר-וועגָ .אבער
מער פון דעם הָאבן זיי ָאנגעמערקט,
ַאז די ַאלע פריערדערמַאנטע ּפערמיטן
שטעלן צו ַא צעמישטן בילד פון ווָאס
ּפונקטליך איז שוין געווען ערלויבט
פריער ,און דערפַאר פעלט זיך אויס ַאז
ַא פָארשטייער פון זייער דעּפַארטמענט
זָאל סּפעציעל ַאראָ ּפקומען מַאכן ַא
שטודיע און בַאטרַאכטן ּפערזענליך דעם

דער ּפערמיט פון די  DECוואס האט ערמעגליכט ב"ה צו קענען גיין
ראוד"
ווייטער מיט די קריטיש וויכטיגע "מירון-רימאנוב קאנעקטאר ָ

בָאדן און ווָאס דָארט איז שוין ביז היינט
געווָארן בַאשטעטיגט.

רא ּפ
"די-אי-סי" קומט ַא ָ
טראכטן דעם שטח
בא ַ
ַ
דער ווילעדזש הָאט אויך צוגעשטעלט
צוויי סּפעציַאליסטן און קָאנסָאולטענטס
וועלכע בַאפַאסן זיך מיט ַאזעלכע
ַאנגעלעגנהייטן ,און צום בַאשטימטן
טָאג איז דער "די-אי-סי" פָארשטייער
ַאראָ ּפגעקומען ַאדורכצוגיין דעם בָאדן
און איר היסטָאריע.
עס הָאט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז דער
פַארלַאנג פון "די-אי-סי" איז געווען
ַא שטַארקע טובה פַאר'ן ּפרָאיעקט,
ווייל ָאנגרייטנדיג די דָאקומענטן זענען
ַאפירגעקומען בילדער פון פערצן יָאר
צוריק ,בשנת תשס"א ,ווען מען הָאט
געַארבייט אויפ'ן "ּפָאמּפ סטעישָאן"
אינמיטן דעם בָאדן ,און די "די-אי-סי"
הָאט דעמָאלס ָאפיציעל בַאשטעטיגט
ַא וועג פון מירון דרייוו ביז צום ּפָאמּפ
סטעישָאן ,ווָאס דָאס איז געווען ַא
שטַארקער שטוּפ איבערצוצייגן די "די-
אי-סי" דָאס יָא בַאשטעטיגן.
דער צווייטער העלפט ,פונעם ּפָאמּפ-
סטעישָאן ביז צום רימינוב רָאוד ,הָאט ביז
היינט נָאר געהַאט ַא בַאשטעטיגונג פון ַא
שמָאלן וועג פון צוועלף פיס ברייט ,ווָאס
אויף דעם הָאט דער ווילעדזש פַארלַאנגט
ַא נייע בַאשטעטיגונג אויסצופלַאסטערן
און פַארברייטערן צו לכה"ּפ  26פיס
ברייט ,אויף דעם הָאבן זיי פַארלַאנגט
ַאז דער ווילעדזש זָאל דָאס 'פַארגיטיגן'
דורך צושטעלן און דעזיגנירן "וועט-
לענד" אויף ַאן ַאנדערן ָארט ,אויף ַאזַא
מָאס שטח ווָאס ווערט דָא "דיסטורבד"
מיט דער שַאפונג פון דעם רָאוד.

מ'זָאל לָאזן מַאכן סּפעציעל פעסטע
"ריטעינינג ווענט" ווָאס זָאל הַאלטן
דעם רָאוד פון איינזינקען ,ווָאס די ווענט
זענען פון סּפעציעל-דויערהַאפטיגע
צעמענטענע מַאטריַאל ,גענוג שטַארק
צו קענען פַארנעמען דעם טרַאפיק אויפ'ן
רָאוד .ביי איין ּפלַאץ וואו עס לויפט
דורך ַא טייכל און לויט די "די-אי-סי"
שטודיעס הָאדעווען זיך אין דעם טייכל
פַארשידענע שרצים ,פַארלַאנגט די
"די-אי-סי" ַאז מ'זָאל לָאזן אויפבויען
ַא סּפעציעלן גָאר-קָאסטבַארער בריקל
ַאריבער דעם טייכל ,ענליך צו דָאס ווָאס
מ'הָאט אויפגעשטעלט ביים ַאריינגַאנג
צום "רוח החיים-קינדער ּפַארק" אויף
לַארקין דרייוו ,ווָאס די ַאלע פַארלַאנגען
אינאיינעם שלעּפט ַאריין דעם ּפרָאיעקט
אין אזויפיל ווי אריבער א מיליאן דָאלַאר.

לויט'ן ּפלַאן וועט די ַארבייט
פָארזעצן דורכאויס די קומענדיגע וואכן,
ָאנצוגרייטן דעם בָאדן ַאז אין קומענדיגן
מערץ-אּפריל ,ווען דער "בלעקטאַ ּפ
סעזָאן" הייבט זיך ָאן ,דָאס הייסט ווען
די פירמעס ווָאס שטעלן צו די קוילן
אויסצופלַאסטערן רָאודס און הייוועיס
עפענען אויף נָאכ'ן ווינטער-סעזָאן ,וועט
שוין ַאלעס זיין גרייט ַאז מען זָאל קענען
אויספלַאסטערן דעם נייעם רָאודַ ,אזוי ַאז
בעפאר'ן זומער סעזאן וועט מען שוין
אי"ה קענען ָאנהייבן נוצן דעם נייעם
"דעעש בולעווארד".
ומתקנין את הדרכים.

ַארבייט ָאנגעהויבן בשטומ"צ
נָאכן אָ ּפשַאצן די ַאלע פַארלַאנגען
און איבערגיין מיט די אינזשענירן די
ּפלענער ַאז עס זָאל ַאקָאמַאדירן די ַאלע
צוגעלייגטע פָארשריפטן ,הָאט מען
זיך בעזהשי"ת ענדליך גענומען צו די
ַארבייט ,און פַארבייגייער אויף רימינוב
רָאוד ,קעגנאיבער ישיבת עצי חיים,
הָאבן שוין געקענט בַאמערקן די לעצטע
ווָאכן טרַאקטָאר ַאקטיוויטעטן ,ביים
אויסגלייכן דעם וועג און ַאריינשטעלן
די סּפעציעלע "ריטעינינג ווענט" ביי די
זייטן.

דער ענדגילטיגער ּפערמיט
ספעציעלע
און די ּ
רלאנגען
פא ַ
ַ
ביז אַ ּפָאר ווָאכן נָאכן בַאזוך הָאט דער
ווילעדזש ערהַאלטן דעם פַארלַאנגטן
ּפערמיטָ ,אבער דָאס איז מיטגעקומען
מיט ַא היבש ביסל בַאגרעניצונגען און
קָאסטבַארע פַארלַאנגען ,וועלכע דער
ווילעדזש דַארף אונטערנעמען צו קענען
אויספירן דעם ּפרָאיעקט און ענדליך
ַאהערשטעלן דעם שטַארק-וויכטיגן
רָאוד .צווישן די בַאגרעניצונגען ווערט
טַאקע ָאנגעצייכנט די פריערדערמַאנטע
תנאי ַאז דער רָאוד קען נישט זיין מער
ווי  26פיס ברייט ,און ַאזוי אויך ערלויבן
זיי נישט צוצלייגן "סייד-וואקס" ביי די
זייטן פונעם רָאוד פַאר פיסגייער.
ביי זייער בַאזוך הָאט "די-אי-סי"
בַאמערקט ַאז טיילן פון די שטחים זענען
ָאנגעווָארפן מיט מיסט און ַאנדערע
ברוכווַארג ,און זיי הָאבן אויסגעדרוקט
זָארג ַאז אויב וועט דָארט זיין ַאן
ָאפיציעלער דורכפָאר-רָאוד ,וועט דער
שטח נָאך מער געטשעּפעט ווערן דורך
דָאס ָאנווַארפן מיט מיסט .דעריבער
הָאבן זיי צוגעשטעלט ַא פַארלַאנג ַאז
דער ווילעדזש דארף ַארומנעמען דעם
רָאוד מיט סּפעציעל הילצערנע צוימען
פון ביידע זייטן ,צו פַארמיידן ַאז
דורכפָארער ָאדער ַאנדערע פַארבייגייער
זָאלן נישט קענען ָאנלייגן דעם שטח מיט
מיסט און אָ ּפפַאל.
ביי טיילן וואו דער רָאוד וועט
דורכלויפן איז דער שטח נישט אייניג
אין דער הייעך ,פַארלַאנגען זיי ַאז

די העפטיגע בוי-ארבעט ביים קאנעקטער ראוד צוצוגרייטן דעם באדן
דאס צו קענען אויספלאסטערן ביים קומענדיגן קוילן-אויספלאסטערן סעזאן

ראוד"
ַא בליק פון אויבן וואו דער "דעעש בולעווארד -קאנעקטאר ָ
באהעפטן צווישן מירון און רימאנוב
גייט ַ
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פלענינג באורד
עפנטליכער ווענדונג
צו אלע תושבי קרית יואל
אזוי ווי מיר גייען איבער אין די טעג
פארשידענע פלענער צו פארבעסערן די
זאונינג געזעצן זענען מיר גרייט צו הערן
סיי וועלכע זאונינג און בילדינג פארשלאגן
וואס קען זיין לטובת תושבי קרית יואל
און די צוקונפטיגע דירות פראיעקטן.
קאמענטארן קענען אנטהאלטן געדאנקען
איבער אזעלכע זאכן ווי צום ביישפיל:

שטאקן פער געביידע
סכום דירות און מאקסימום
גרויסקייט פער געביידע
די סייז פון שטח ארום יעדע געביידע
ווייטקייט פון די הייזער ביז צום ראוד
פארקינג פלעצער פער דירה
גארבעדזש איינריכטונגען און ביימער
פלאנצונגען ארום דעוועלאפמענטס

אויב האט איר סיי וועלכע גוטע
געדאנק איבער די דערמאנטע אדער
אנדערע ענינים ,פארבינדט אייך
אויפן ספעציעלן:
זאונינג קאודס האטליין

845-492-3287

אדער שריפטליך צו:

VILLAGE OF KJ
PLANNING BOARD
PO BOX 566
MONROE, NY 10949

מיט דאנק

ווילעדזש
פלענינג באורד
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חולים
עזרת
אפטיילונג
געוואַלדיגע הצלחה פון נייעם ּפראַכטפולן "ּפידיעטריקס שטאָק" אין
"עזרת חולים העלט צענטער" שטייגט איבער אַלע ערוואַרטונגען
דאקטוירים :דר .פראומער און דר .דיק -
אויסטערליש-פ ָאזיטיווע פידבעק צוריקגעהערט ב"ה איבער די צוויי נייע פול-טיים ָ
ּ
רלאנג
פא ַ
נאכקומען שטייגנדן ֶ
קטאר צו קענען ָ
דא ָ
נאך ַא '4טן פול-טיים ָ
הנהלה זוכט העפטיג ָ

עס איז שוין ַא צייט-אָ ּפשניט פון
עטליכע מָאנַאטן זינט דער שּפָאגל-נייער
"ּפידיעטריקס שטָאק" פונעם "עזרת
חולים העלט צענטער" איז ַאריין אין
דינסט ,ווָאס ערמעגליכט שוין צו הָאבן
ַא שטיקל בילד איבער די רעזולטַאטן
פונעם נייעם שטָאק ,און ווי ס'שטעלט
זיך ַארויס איז דער אָ ּפקלַאנג פון דער
"ּפידיעטריקס"
פַארברייטערטער
אָ ּפטיילונג אויסטערליש שטַארק ב"ה,
ַאזש מער ווי איינער דרוקט זיך אויס
ַאז דער נייער שטָאק הָאט דרַאמַאטיש
געטוישט דעם צוגַאנג פון "ּפידיעטריקס
מעדיצין" אין קרית יואל!
איבער די לעצטע יָארן ,סּפעציעל
זינט די געלונגענע אויפנַאמע פונעם
בַארימטן ּפידיעטריקס דירעקטָאר ,דר.
ר' אברהם ּפאלינזשער הי"ו ,הָאט זיך
די ּפידיעטריקס אָ ּפטיילונג גָאר שטַארק
צעווַאקסן ַאדַאנק דעם כתר שם טוב ווָאס
זי הָאט זיך ערווָארבן מיט די געטרייע און
ּפרָאפעסיָאנַאלע בַאהַאנדלונג אין דער
אָ ּפטיילונג ,און די געטרייע הנהלה פון
עזרת חולים הָאט זיך שנעל ַארומגעזען
ַאז מ'מוז אונטערנעמען דרַאסטישע
שריט צו קענען נָאכקומען דעם וואוקס
פון דער אָ ּפטיילונג.
ווי מיר הָאבן שוין מער ווי איינמָאל
ערווענט ,איז געווענליך די נייעס
איבער ַא געזונטהייט צענטער נישט
עּפעס ווָאס ווערט סּפעציעל בַאצייכנט
ַאלס 'פרייליכע נייעס' ,אויסער דָא אין
קרית יואל וואו די אויסברייטערונג פון
געזונטהייט סערוויסעס ,סּפעציעל פון ַא
ּפידיעטריקס צענטער ווָאס בַאהַאנדלט
קינדער אונטער ַאכצן יָארַ ,א דירעקטער
רעזולטַאט פון דעם פענָאמענַאלן

וואוקס בליעה"ר פון דער הייליגער
שטָאט קרית יואל ,און ס'קען מיט רעכט
בַאצייכנט ווערן ַאז די דרַאמַאטישע
אויסברייטערונג פון עזרת חולים אין
ַאלע געביטן איז ַא ריכטיגע "הרחבת
גבולי הקדושה" און ַאן ָאנדייטער איבער
דעם שיינענדן צוקונפט פַאר דער שטָאט
בעז"ה.
ווָאס יאָ  ,אויב אין די לעצטע
ַאנדערטהַאלבן יָאר הָאט מען כסדר
געדַארפט דערציילן די נייעס איבער דעם

ּפרַאכטפולן ּפידיעטריקס-שטָאק ווָאס
'גייט' געעפנט ווערן ,איז מען שוין ַאצינד
ב"ה ַאריין אין ַא נייע פַאזע :דער שטָאק
איז שוין ָאפן ,כלול בהדרו ,פולקָאם
אויסגעשטַאט מיט די פָארגעשריטענע
צוגעהערן און אויג-פַארכאַ ּפנדע צימערן,
קָארידָארן ,ווַארט-זַאלן ,בַאזונדערער
ַאריינגַאנג ,אא"וו .שוין עטליכע מָאנַאטן
ווָאס תושבי קרית יואל געניסן פון דער
הערליכער אָ ּפטיילונג און קענען זיך
נָאך ַאלץ נישט גענוג אָ ּפוואונדערן פון

די מייסטערהַאפטע ַארבעט ווָאס די
געטרייע הנהלה הָאט ַאריינגעלייגט;
נישט געזשַאלעוועט קיין געלט און צייט,
כח און מח ,צו פַארזיכערן ַאז ַאלעס
ווערט צוגעשטעלט אויפ'ן בעסטן און
שענסטן פַארנעם.
און ווי עס ווערט איבערגעגעבן
דורך די הנהלה ,הָאט דער ריזיגער
אינוועסטמענט זיך פילפַאכיג געלוינט
און שוין אויסגעצָאלט .די געווַאלדיגע
גריסן און התּפעלות-אויסדרוקן וועלכע

הערן נישט אויף צו פליסן ,איבער דער
קווַאליטעט פון געזונטהייט סערוויסעס,
די געשמַאקע ַאטמָאספערע ,און בכלל
איבער יעדן הינזיכט ווָאס איז נוגע די
ּפידיעטריקס אָ ּפטיילונג ,פַארגיטיגן
איבער און איבער אויף די שלָאפלָאזע
נעכט און אויסטערלישע הָארעווַאניע
ווָאס איז ַאריינגעלייגט געווָארן עטליכע
יָאר מיט'ן ציל צו הייבן דעם ניווָא פון
דער אָ ּפטיילונג צום העכסטן שטאַ ּפל
(פארזעצונג אויף זייט )9

פיבערהאַפטיגע אַרבעט צו פאַרטאָּפלען
"דענטאַל שטאָק" גייט אָן אין פולן שוואונג
פארטיג אויף תשרי תשע"ו הבעל"ט
האפנטליך זיין ַ
וועט ָ

שטארקן סוקסעס ַ -אקטיוו מאנטאג ביז
נאך ַ
"דענטאל עמערדזשענסי" סערוויסעס אינצווישן אויסגעברייטערטָ ,
ַ
פאר עמערדזשענסיס
פרייטאג ,פון  7ביז  9צופרי ,און זונטאג פון  9ביז  ,11ווען מ'קען ַאריינקומען ָאן קיין ַא ּפוינטמענט ַ
אין ָאנבליק פון דעם אומגעהויערן
מַאנגל ווָאס הערשט אין דער שטַארק-
ּפאָ ּפולערער "דענטַאל" אָ ּפטיילונג פון
עזרת חולים ,ווָאס טרָאץ די מערערע
צייטווייליגע לעזונגען וועלכע זענען
אונטערגענומען געווָארן אין די
לעצטע יָארן צו לעזן כָאטש טיילווייז
דעם ּפרָאבלעם ,שטייט מען נָאך ַאלץ
ביי ַא געהעריגן קריזיס ווען ס'איז
ממש אוממעגליך נָאכצוקומען דעם

פַארלַאנג פַאר דענטַאל געזונטהייט
סערוויסעסַ ,ארבעט מען אין די לעצטע
חדשים אומערמידליך צו פַארטיגן ווי
ַאמשנעלסטן דעם נייעם פַארטאָ ּפלטן
"דענטַאל שטָאק" ,אויפ'ן ערשטן שטָאק
פון דער צענטרַאלער "עזרת חולים"
געביידע.
נָאך אפילו איידער דער נייער
"ּפידיעטריקס שטָאק" איז פַארטיג
געווָארן און די דעּפַארטמענט הָאט זיך

ַאריבערגעצויגן ַאהין ,הָאט מען שוין
ָאנגעהויבן מַאכן די צוגרייטונגען צו
קענען זָאפָארט זיך נעמען ַארבעטן
אויף דעם הַאלבן שטָאק ווי נָאר עס
ווערט ליידיג ,עס ַאריינצוברענגען
אין דער דענטַאל אָ ּפטיילונג ,און ַאזוי
פַארטאָ ּפלען די אָ ּפטיילונג צו 21
בַאהַאנדלונג'ס צימערן ,ווָאס וועט
בע"ה ערמעגליכן ַאריינצונעמען נָאך
געניטע דענטיסטס און קענען ערלויבן

ַאלע תושבי קרית יואל צו געניסן פון די
אויסגעצייכנטע דענטַאל סערוויסעס אין
עזרת חולים.
ַאזוי אויך ,פון דער מינוט ווָאס
מ'הָאט זיך בשעטו"מ ַאריינגעצויגן
אינעם "ּפידיעטריקס שטָאק" ,הָאט
מען זָאפָארט זיך ווירקליך גענומען
צו די שווערע ַארבעט פון גענצליך
איבערבויען דעם צווייטן הַאלב פונעם
(פארזעצונג אויף זייט )9

איבערראַשנד-שטאַרקער אָּפרוף צו נייעם הנהלת עזרת חולים קוקט אַרויס אויף שטאַרקע באַטייליגונג
"פידבעק דעּפאַרטמענט" ברענגט אַרויס אין "פידבעק גרוּפעס" ,וואָס וועט זיין געוואַלדיגער הילף אין
שטאַרקע פאַרבינדונג פון תושבי קרית הייבן ניוו ָא פון געזונטהייט סערוויסעס פאר די גאַנצע שטאָט
יואל צו עזרת חולים העלט צענטער
פארמירט
גרופעס ווערן ָ
באזונדערע ּ
שטאט – ַ
גאנצע ָ
ליקאציעס ַארויסגעשיקט פאר די ַ
ספעציעלע ַא ּפ ַ
ּ
שטאט
גאנצע ָ
פאר מענער און פרויען – אויסטערלישע געלעגנהייט צו קענען העלפן זיך ,די קינדער ,און די ַ

ס'איז שוין היינט ווייט נישט קיין
נייעס ביי תושבי קרית יואל איבער
די אומגעהויערע ארבעט וואס ווערט
אריינגעלייגט דורך די געטרייע הנהלה
פונעם "עזרת חולים העלט צענטער" זיך
נישט צו באגנוגנען מיט וואס איז דא ,נאר
גיין כסדר העכער און העכער אין הייבן
דעם ניווא פון געזונטהייט סערוויסעס
אין די הייליגע שטאט קרית יואל.
ס'איז באמת א פשוט'ע און
פארשטענדליכע זאך ווען ס'איז די רעדע
פון ַא "העלט צענטער" ,און דערצו ַא
העלט צענטער אין "קרית יואל" ,ווָאס
טרָאגט מיט זיך ַאן ערנסטער שליחות און

אחריות צו קענען פַארזיכערן בס"ד דעם
ָאנגייענדן בריאות השלימות ,בגוף ונפש,
פון צענדליגער טויזנטער אידישע קינדער
כ"י ,אז מען מוז טון אלעס אין דער וועלט
צו פארזיכערן אז די שטאט קרית יואל
און אירע צענדליגער טויזנטער נפשות
בלעה"ר כ"י זאלן קענען ָאנגיין מיט'ן
עבודת הבורא ווי געהעריג און ערציען די
ווייטערדיגע דורות בדרך ישראל סבא ָאן
קיין זָארג.
מ'קען זיך דעריבער גרינג פָארשטעלן
דעם גוטן געפיל פון די געטרייע הנהלה
פון עזרת חולים ,ווען בַאלד אין די ערשטע
(פארזעצונג אויף זייט )11

נָאך דעם אויסטערליש שטַארקן ,אָ ּפרוף
צו די נייע "פידבעק דעּפַארטמענט" ,וואו
עס הערן נישט אויף צו שטרָאמען כסדר
די פידבעק פונעם ציבור די פילצָאליגע
סערוויסעס ווָאס עזרת חולים שטעלט
צו פַאר די טויזנטער תושבי קרית יואל,
הָאט די געטרייע הנהלה באשלאסן ַאז
ס'איז צייט צו גיין ַא שטאַ ּפל ווייטער פון
אויסשטרעקן ַא הַאנט צום ברייטן ציבור
צו הערן ַאלע מעגליכע פידבעק.
פאר דעם צוועק הָאט עזרת חולים
בַאשלָאסן צו איינפירן ַא געווַאלדיגן

דורכברוך אויפ'ן געביט פון ציבור'ישן
פידבעק ,דורך אויפשטעלן סּפעציעלע
"פידבעק גרוּפעס" פאר תושבי קרית יואל
מ'וועט זיך דָארט קענען דורכשמועסן
ּפערזענליך מיט די הנהלה און
איינגעשטעלטע פונעם עזרת חולים ,און
איבערגעבן סיי וועלכע בַאמערקונגען,
בייפַאלן ,קָאמּפלימענטן ,קאמפלעינטס,
ָאדער סיי ווָאס אין ַאנבַאלַאנגט צום
העלט צענטער.
די דָאזיגע "פידבעק גרוּפעס"
וועלן זיך צוזַאמקומען דורכאויס דעם

קומענדיגן זומער  -יעדע גרופ צו זיין
בַאשטימטע צייט  -אינעם ּפרַאכטפולן
זאל פון "אשת חיל" ,וואו עס וועט
צוגעשטעלט ווערן ַא געשמַאקער און
רייכער פַארברענג ,און גלייכצייטיג
וועט מען דָארט הָאבן די געלעגנהייט צו
קענען פערזענליך איבערגעבן די פידבעק
אין אלערליי געביטן ווָאס איז נוגע
פַאר'ן עזרת חולים איבער די געזונטהייט
סערוויסעס .די חשוב'ע מיטגלידער פון
די "פידבעק גרוּפעס" וועלן נישט בלויז
(פארזעצונג אויף זייט )11
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חולים
עזרת
אפטיילונג
געוואַלדיגע הצלחה פון נייעם ּפראַכטפולן "ּפידיעטריקס שטאָק" אין
"עזרת חולים העלט צענטער" שטייגט איבער אַלע ערוואַרטונגען
(פארזעצונג פון זייט )7

ווָאס מעגליך.
בַאזונדער ווערט אויפגענומען
מיט שטַארקער צופרידנהייט די גָאר
ּפָאזיטיווע "פידבעק" ווָאס קומען
צוריק איבער דעם ּפרָאפעסיָאנַאליזם און
בַאהַאנדלונג פון די נייע דָאקטוירים ווָאס
עזרת חולים הָאט ַאריינגעברענגט במשך
דעם לעצטן יָאר צו קענען נָאכקומען
דעם שטייגנדן פַארלַאנג פַאר געזונטהייט

סערוויסעס אין דער אָ ּפטיילונג.
די נייע דָאקטוירים שטייען ווי
פַארשטענדליך אונטער'ן אויפזיכט
פונעם איבערגעגעבענעם ּפידיעטריקס
דירעקטָאר ,דרּ .פאלינזשער הי"ו,
ָאבער מיט יעדן פַארבייגייענדן טָאג
שטעלט זיך ַאלס מער ַארויס ווָאספַארַא
געלונגענע אויסווַאלן די דָאקטוירים
זענען ,בסייעתא דשמיא ,אין ערמעגליכן
צו קענען בַאהַאנדלען תושבי קרית יואל
מיט די בעסטע געזונטהייט סערוויסעס

ווָאס נָאר מעגליך.
ַאדַאנק דעם נייעם ּפידיעטריקס
שטָאק מיט אירע זיבעצן בַאהַאנדלונג'ס
צימערן ,קען מען דעזיגנירן גענוג ּפלַאץ
פַאר יעדן דָאקטָאר צו קענען סערווירן
זייערע ּפַאציענטן ,און נַאטורליך העלפט
דָאס אויך גָאר שטַארק אין קענען
דורכפירן די בַאזוכן שנעל-און-צייטליך,
ָאן קיין דרוק ַאז מ'דַארף שוין ליידיג
מַאכן דעם צימער ,און גלייכצייטיג קען
מען אויך אויפנעמען מערערע ּפַאציענטן

אין ַא קורצער צייטַ ,אזוי ַאז די ערפַארונג
פון 'גיין צום דָאקטָאר' איז היינט גָאר
ַאנדערש פון ווָאס ס'איז געווען בלויז ַא
קורצע צייט צוריק ,ווָאס רופט זיך אָ ּפ
אויף די שטַארק ּפָאזיטיווע פידבעק,
ב"ה.
ַאזוי אויך מעלדט די הנהלה פון
עזרת חולים ַאז צוליב דעם שטַארקן
וואוקס אין דער ּפידיעטריקס אָ ּפטיילונג,
פעלט זיך קריטיש וויכטיג אויס
ַאריינצוברענגען נָאך ַא געניטן '4טן

פול טיים דָאקטָאר צו בַאהַאנדלען דעם
איבערפלוס פון ּפַאציענטן ,ווען טרָאץ
די פרישע מַאסיווע אויסברייטערונג
איז נָאך ַאלץ פַארהַאן צייטן ווָאס די
ּפידיעטריקס אָ ּפטיילונג איז צו שטַארק
איבערגעשטרענגטַ .אזוי אויך פעלט זיך
עס דרינגענד אויס סּפעציעל אין די צייטן
ווען נישט ַאלע דָאקטוירים זענען אינעם
צענטער ,ווי פרייטָאג און זונטָאג ,אין די
פרימָארגן שעה'ן ,אא"וו.
כי עתה הרחיב ה' לנו.

פיבערהאַפטיגע אַרבעט צו פאַרטאָּפלען "דענטאַל שטאָק" גייט אָן אין פולן שוואונג
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ערשטן שטָאק ,ווָאס איז נָארווָאס אויסגעליידיגט געווָארן פון דער
ּפידיעטריקס אָ ּפטיילונגַ ,אז עס זָאל זיין פולקָאם צוגעּפַאסט פַאר'ן
נייעם פַארטאָ ּפלטן "דענטַאל שטָאק".
מ'פַארשטייט ַאליין ַאז די געברויכן פַאר ַא "דענטַאל צימער" זענען
דרַאסטיש ַאנדערש ווי דער אויסשטעל און פַארלַאנג פון ַא ּפידיעטריקס
צימער .פון איין זייט קען מען ַא דענטַאל צימער מַאכן ַאסַאך קלענער ווי
ַא ּפידיעטריקס צימערָ ,אבער פון דער ַאנדערער זייט דַארף מען בויערן
לעכער אין דער ערד און ַאריינציען די נויטיגע אינפרָאסטרוקטור ,ווי
רערן צו ברענגען ווַאסער צום באהאנדלונג און ַארויספירן דָאס שמוץ

פארטיגן דעם ריזיגן
אינמיטן די העפטיגע ַארבעט צו ַ
שטאק" ווי ַאמשנעלסטן בע"ה
"דענטאל ָ
ַ
רטא ּפלטן
פא ָ
ַ

אד"ג ,און נָאך ַא רייע איינריכטונגען ווָאס דַארפן דורכגעפירט ווערן
אין צוגרייטונג צו קענען בַאהַאנדלען "דענטַאל" ּפַאציענטן אין די נייע
צימערן.
איבער ַאלעם דַארף מען אויף יעדן ריר קריגן די בַאשטעטיגונג פון
די סטעיט "דעּפַארטמענט ָאוו העלט" ,ווָאס ָאן זייער ערלויבעניש
קען מען נישט נוצן די צימערן צו בַאהַאנדלען ּפַאציענטן ,און דָאס
נעמט געווענליך א שטיק צייט ביז ווען מ'בַאקומט פון זיי די נויטיגע
ערלויבענישן.
צוליב די ַאלע פַאקטָארן און די לָאגיסטישע נויטווענדיגקייט
ווערט געשַאצט ַאז די ַארבעט וועט ווערן פולקָאם פַארטיג במשך
דעם קומענדיגן זומער תשע"הַ ,אזוי ַאז ַארום די ימים טובים צייט פון
קומענדיגן יָאר תשע"ו הבעל"ט האפט מען בעזהשי"ת צו בַאנייען דעם
לַאנג-ערווַארטעטן פַארטאָ ּפלטן "דענטַאל שטָאק" ,לשמחת לבם פון
ַאלע טויזנטער תושבי קרית יואל.
*
אין בַאזונדערע נייעס אינערהַאלב דער "דענטַאל" אָ ּפטיילונג ,הָאט
דער "דענטַאל עמערדזשענסיס" ּפרָאגרַאם זיך ַארויסגעשטעלט צו זיין
ַא קָאלָאסַאלער סוקסעס ,מיט אומצָאליגע ּפַאציענטן וועלכע זענען
בַאהַאנדלט געווָארן אין די קורצע צייט זינט עס איז איינגעשטעלט
געווָארן.
ווי שוין געמָאלדן ,הָאט עזרת חולים במשך דעם פַארלָאפענעם זומער
אונטערגענומען אן עקסּפערימענטַאלן "דענטַאל עמערדזשענסיס"

ּפרָאגרַאם ,אונטער וועלכן איין געניטער דענטיסט איז סּפעציעל
בַאשטימט געווָארן פַאר די פרימָארגן שעות ,פון  7ביז  9צופרי,
ווען מ'קען ַאריינקומען אינעם צענטער פַאר סיי וועלכע דענטַאל
עמערדזשענסי און מ'דַארף נישט בַאשטעלן קיין אַ ּפוינטמענט פון
פָאראויס.
דער ּפרָאגרַאם הָאט זיך ַארויסגעשטעלט צו זיין ַא געלונגענער
איינפַאל ,ווָאס הָאט סיי ערמעגליכט צו בַאהַאנדלען פילע ּפַאציענטן
וועלכע הָאבן וויכטיג געדַארפט הָאבן דעם סערוויס ,און אויך הָאט עס
עטווָאס רעדוצירט דעם שטַארקן דרוק אויף דער גַאנצער "דענטַאל"
אָ ּפטיילונג פון זיין פַארנומען דורכאויס דעם גַאנצן טָאג מיט
עמערדזשענסיס ,וועלכע פלעגן אינגַאנצן פַארדרייען דעם סדר פון די
געווענליכע בַאהַאנדלונגען.
נָאך ָאנהייב זומער איז דער 'עקסּפערימענטַאלער' ּפרָאגרַאם געווָארן
ּפערמַאנענט איינגעשטעלט ,און היינט-צו-טָאגס גייט דער "דענטַאל
עמערדזשענסיס" ּפרָאגרַאם ָאן  6טָאג ַא ווָאך ,אין די שטונדן פון 7
ביז  9צופרי.
צוליב דעם שטַארקן סוקסעס דערפון ווערט יעצט בַאטראכט
פארשידענע ּפלענער וויאזוי נאכמער צו פארברייטערן די סערוויסעס
פַאר עמערדזשענסיס ,וואו מ'זאל קענען בַאקומען גרינגערע
אַ ּפוינטמענטס ,און ַאזוי נָאכמער פַארגרינגערן די ַארבעט פַאר'ן
איבריגן שטַאב פון דער אָ ּפטיילונג.
פָאלגט נָאך ווייטערדיגע מעלדונגען.

(א גרויסער טייל
געווארן קיין קרית יואלַ ,
ָ
"דענטאל בענקלעך" זענען שוין דעליווערט
ַ
ספעציעלע
גאר טייערע ּ
 15פון די נייע ָ
ווארטן דערויף,
דארפן שפעטער ַ
מ'זאל נישט ַ
פון זיי ווערן דערווייל געסטארעדזשט אין בעיסטמענט פון "אשת חיל") ,כדי ָ
אינסטאלירן
ָ
האבן די בענקלעך גרייט צו
באלד ָ
זאל מען ַ
פארטיגָ ,
שטאק" ווערט ַ
"דענטאל ָ
ַ
פארטא ּפלטער
ָ
נאר דער
און ווי ָ

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

ּפלענער פאַר גיגאַנטישע
סוער-פאַרברייטונגען
(פארזעצונג פון זייט )3

סיסטעם אין ָארַאנזש קַאונטי ,סּפעציעל
ַאז קרית יואל איז טייל פונעם "ָארַאנזש
קַאונטי סוער דיסטריקט  "1און געניסט
אויך פון די קַאונטי סוער סערוויסעס.
פיל איז שוין בַאריכטעט געווָארן
אין דער פַארגַאנגענהייט איבער די
פַארבינדונגען צווישן קרית יואל
אין די קַאונטי רעגירונג איבער סוער
ַאנגעלעגנהייטן .גָאר בַאזונדער הָאט
קרית יואל זעלבסט געבויט דעם מַאסיוון
סוער ּפלענט אויף בעיקערטַאון רָאוד
מיט ַארום זעכצן יָאר צוריק ,ווָאס דָאס
הָאט בשעתו ַאראָ ּפגענומען דעם "דירות
מָארַאטָאריום" און ערמעגליכט צו בויען
טויזנטער נייע דירות פון וועלכע מיר
טוען ב"ה געניסן ביז צום היינטיגען טָאג.
ַאנדערש ווי אין גרויסע שטעט ,ווי ניו
יָארק סיטי אד"ג ,זענען אין אָ ּפסטעיט
נישט איבערָאל פַארהָאן קיין ָאפיציעלע
סוער-און-ווַאסער
מוניציּפַאליטעט
איינריכטונגען .נישט יעדער ווָאס קויפט
ַא בָאדן ָאדער ַא הויז אין אָ ּפסטעיט
איז אויטָאמַאטיש פַארזיכערט ַאז די
לָאקַאלע רעגירונג וועט אים צושטעלן
די לעבנסוויכטיגע ווַאסער-און-סוער
סוּפליי .דָא אין קרית יואל ווייסט יעדער
ַאז דער ווילעדזש שטעלט צו ווַאסער דורך
די "קרית יואל ווַאסער דעּפַארטמענט"
און יעדער ווָאס וואוינט אין די גרעניצן
פון דער שטָאט איז אויטָאמַאטיש
בַארעכטיגט און פַארזיכערט צו הָאבן
ַאן אומאויפהערליכער פלוס פון ווַאסער
בעזהשי"ת.
ביי סוער ַאנגעלעגנהייטן ווידער איז
עטווָאס ַאנדערש .די קַאונטי רעגירונג,
כָאטש זי טוט נישט צושטעלן קיין סוער
סערוויסעס איבער די גַאנצע קַאונטי און
דאס גרעסטע מערהייט פון די קַאונטי
איינוואונער דַארפן זיך ַאליינס סּפרַאווען
מיט מוניציפאלעּ ,פריווַאטעָ ,אדער
געמיינזַאמע ,סעּפטיק סיסטעמען ,איז

ָאבער פַארהָאן ַאן "אויסנַאם-זָאנע",
בַאקַאנט ַאלס "ָארַאנזש קַאונטי סוער
דיסטריקט  ,"1וואו דָארט טוט די
'קַאונטי' צושטעלן סוער סערוויסעס
דורך איר מַאכטפולן סוער ּפלענט אין
הערימַאן ,בשכינות פון קרית יואל ,און
ַאלע איינוואוינער ווָאס וואוינען אין
דעם דיסטריקט זענען אויטָאמַאטיש
בַארעכטיגט צו געניסן פונעם קַאונטי
סוער .פַארשטייט זיך ַאז די קַאונטי
פַארלַאנגט ַאן אָ ּפצָאל ּפער דירהָ ,אבער
פון ַא ּפרַאקטישן שטַאנדּפונקט איז
דָאס גָאר ַא שטַארקע בַאקוועמליכקייט
פַאר ַא געגענט און ַא פַארזיכערונג
ווען ַאזַא מַאכטפולע רעגירונג שטייט
אונטער ַאזַא וויכטיגן געברויך און
זענען פַארפליכטעט צוצושטעלן ַא
שטַאנדהַאפטיגן סערוויס.
קרית יואל ,מיט איר זעלטענער
סייעתא דשמיא בכחו ובזכותו של
אותו זקן ,הָאט אויך אין דעם הינזיכט
געזען ַא געווַאלדיגע ברכה ,ווען דער
אויבירשטער הָאט ממש עטליכע יָאר
איידער קרית יואל איז געגרינדעט
געווָארן ָאנגעגרייט דעם בָאדן פַאר
קינדער-געבענטשטע
חסיד'ישע
פַאמיליעס ,נָאכדעם ווָאס אין יָאר תש"ל
איז געשַאפן געווָארן דער דערמַאנטער
"קַאונטי סוער דיסטריקט" ווָאס הָאט
ַאריינגענומען אויך די שטח אויף וועלכן
דער שטעטל איז אויפגעשטעלט געווָארן,
און אין יאר  1977למס' איז אריין אין
באנוץ דער "הערימאן סוער פלענט",
און דורך דעם הָאט קרית יואל בַאלד
עטליכע יאר נאכן גרינדונג שוין גענָאסן
פון לַאנגטערמיניגע סוער איינריכטונגען
און די קַאונטי רעגירונגס סערוויס אויף
ַאלעס ווָאס ַאנבַאלַאנגט סוער.
דורכאויס די ערשטע יָארן פון קרית
יואל איז דער הערימען סוער ּפלענט
צוביסליך איבערגעפילט געווָארן און עס
איז געקומען צו ַא ּפונקט ווָאס די סטעיט
הָאט ַארויפגעלייגט ַא מָארַאטָאריום
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ַאז מער קענען קיין פרישע דירות נישט
געבויט ווערן אינעם "סוער דיסטריקט
 "1זָאנע ,ווילַאנג די סוער מעגליכקייטן
ווערן אויסגעברייטערט ,ווָאס דָאס הָאט
גָאר נעגַאטיוו אויסגעקלאַ ּפט אויפ'ן קרית
יואל'ער וואוקס און נָאכַאנַאנדן דירות-
געברויך ,ברענגענדיג צו א פופצן יאריגן
מאראטאריום ,און ווילַאנג די קַאונטי
הָאט געצעגערט צו פַארברייטערן דעם
הערימען סוער ּפלענט ,הָאט די הנהלת
הקריה מחליט געווען ַאליינס צו ּפרובירן
צו טָאן למעשה ,און דעמָאלס איז מען
אויפגעקומען מיט'ן ּפלַאן אויפצובויען
דעם מַאכטפולן "קרית יואל סוער
ּפלענט" אויף בעיקערטַאון רָאוד ווָאס
הָאט בס"ד ערמעגליכט ַאז די שטָאט
זָאל ווייטער קענען ווַאקסן און בליען,
און געלויבט דער פון אויבןַ ,אדַאנק
די געטרייע הנהלת הקריה ווָאס הָאבן
דעמָאלס נישט געשּפָארט קיין כוחות
ַאהערצושטעלן דעם סוער ּפלענט ,הָאבן
פרישע טויזנטער דירות געקענט געבויט
געווָארן אויף די בָאדנס פון קרית יואל.
היות ָאבער ַאז קרית יואל איז דָאך
אינעם קַאונטי סוער דיסטריקט ,איז דער
"קרית יואל סוער ּפלענט" איבערגעגעבן
געווָארן פַאר די קַאונטי צו פַארפיגן
איבער איר ,און דָאס איז געווָארן ַא טייל
פון די קַאונטי'ס סוער-נעץ אינאיינעם
מיט'ן הערימען סוער ּפלענט ,וועלכע
שטעלן צו סוער סערוויסעס פַאר'ן גַאנצן
סוער דיסטריקט.

אויסער דעם סוער דיסטריקט וועם די
קַאונטי איז פַארפליכטעט צו סערווירן
מיט סוער געברויכן ,זענען פַארהַאן
עטליכע ריזיגע שטחים און געגענטן
וועלכע געניסן אויך פון די קַאונטי סוער,
אונטער ַא ּפריווַאטע קָאנטרַאקט מיט די
קַאונטי .די שטחים זענען בַאקַאנט ַאלס
די "מודנע ּפראַ ּפערטיס" וועלכע געפונען
זיך אויסגעשּפרייט איבער די געגנטן
פון :וואודבורי ,מָאנראָ  ,בלומינג-גראוו,
טשעסטער און נָאך ,ווָאס זיי געניסן פון
די קַאונטי סוער סערוויסעס אונטער ַא
דרויסנדיגן אָ ּפמַאך מיט די קַאונטי.
מיט עטליכע יָאר צוריק אין יארע
 '10הָאט די לעגיסלַאטור איינשטימיג
בַאשטעטיגט אויסצוברייטערן די "סוער
דיסטריקט  "1גרעניצן מיטן אריינמען
ַא ריזיגען שטח אין טשעסטער בַאקַאנט
ַאלס "קעמּפ לא גווַארדיע" ווָאס
בַאלַאנגט צו די קַאונטי רעגירונג ,דער ציל
דערפון איז געווען ַאז מיט דעם ווָאס דער
שטח וועט הָאבן ַא סוער פַארפליכטונג
פון די קַאונטי וועט די ווערט דערפון
שטייגן און די קַאונטי וועט דָאס קענען
פַארקויפן פאר ַא טייערן ּפרייז אויף צו
אנטווילקען אין ַא עקענָאמישער און
רעזידענציאלער געגנט.
אין די זעלבע צייט איז קרית יואל
געווען אין די שּפעטערע פַאזעס פון
ּפלַאנירן דעם היסטארישן "קרית יואל
ּפייּפליין" צו ברענגען ווַאסער פונעם ניו
יָארק סיטי עקוועדאקט אין ניו ווינדסַאר,
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ווָאס אין ַא קייט פון געריכטליכע
ּפרָאבעס צו שטערן דעם ַאנעקסעישָאן,
הָאבן די ַאנטי-קרית יואל עלעמענטן
פַארפירט ַאז דָאס וועט איבערשטרענגען
די קַאונטי סוער שטאַ ּפלען דורכ'ן
צוברענגען טויזנטער גַאלָאנען טעגליך,
און דערפַאר טָאר ַאזַא ּפרָאיעקט נישט
בַאשטעטיגט ווערן .קרית יואל ווידער
הָאט אויפגעברענגט ַאז די קַאונטי איז
פַארפליכטעט צוצושטעלן סוער אין
דעם דיסטריקט ,און אויב איז דער סוער
אַ ּפַארַאט נישט גענוג שטַארק דערפַאר,
דַארף זי בויען א פרישע סוער פלענט,
און אוודאי הָאט די קַאונטי נישט געקענט
בַאשטעטיגן אויסצוברייטערן די סוער
דיסטריקט גרעניצן ווען זי קען נָאכנישט
צושטעלן סוער סערוויס פאר די ביז
יעצטיגע גרעניצן.
דָאס הָאט דעמָאלס געפירט צו ַאן
היסטָארישער אָ ּפמַאך צווישן די קַאונטי
רעגירונג און קרית יואל אין וועלכע
די קַאונטי הָאט זיך פַארפליכטעט
"סוער
דעם
אונטערצונעמען
פַארברייטערונג ּפרָאיעקט" ווי נָאר
דער סוער וועט גרייכן צו ַא געוויסער
ּפרָאצענט איבערגעפילטקייט ,דער
אָ ּפמַאך הָאט בחסדי השי"ת געפירט צום
ענדגילטיגער בַאשטעטיגונג ַאז קרית
יואל זָאל קענען ָאנהייבן די ַארבייט
אויפ'ן ּפייּפליין און ַאז דער קַאונטי זָאל
קענען ָאנהַאלטן זייער קָאנטרַאקט מיט די
(פארזעצונג אויף זייט )11
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Orange County Begins Sewer Enhancement to Benefit Economic
Development
Delaware Engineering, D.P.C. will undertake study to expand treatment capacity from six to
nine million gallons per day
Goshen, NY – County Executive Steve Neuhaus today announced that plans are underway to enhance treatment
capacity within Orange County in order to benefit economic development projects such as the much-delayed
Camp La Guardia site. Consultant Delaware Engineering, D.P.C. has been selected to prepare a facility plan to
study enlarging treatment capacity from six to nine million gallons per day. The full results of that plan will
serve as an economic development blueprint for potentially developable sites around the county. Under an
agreement signed by former County Executive Edward Diana, Mountco, the county legislature’s chosen
developer of Camp La Guardia, does not have to obtain approvals for their project – which largely consists of
housing – until two years after the county provides a written guarantee of sewer reasonably acceptable to the
developer.
The county legislature passed a resolution in May 2010 to expand the boundaries of Sewer District 1 to the
Camp La Guardia property; in 2012 they appropriated $925,000 to fund preparation of a wastewater facility
plan. The additional capacity is expected to benefit residential, commercial, and industrial growth. Sewer
District 1 serves the following localities: Village of Harriman, Town of Harriman, Village of Monroe, Town of
Monroe, Village of Kiryas Joel, Village of Chester, Town of Chester, Village of Woodbury, Town of
Woodbury, Town of Blooming Grove, and Village of South Blooming Grove. Hurricane Irene and Tropical
Storm Lee both strained resources at the Harriman facility, pushing the treatment plant to 95 percent of capacity
at one point.

קאונטי,
ראנדזש ַ
מא ּפע פונעם "סוער דיסטריקט  "1אין ָא ַ
ַא ּפונקטליכע ַ
נרא,
מא ָ
טאון ָאוו ָ
גאנץ קרית יואל ,טיילן פון ַ
וואס נעמט ַאריין ַ
ָ
היפשער חלק
הערימאן .,דערונטער אויך ַא ּ
ַ
ווילעדזש אוו מאנרא און
וואס גייט בע"ה ווערן ַאנעקסירט צו קרית יואל
פון די ַ 507אקער ָ

Orange County must ensure adequate sewer service exists for Sewer District 1 while also considering capacity
for economic development projects like Camp La Guardia, which lies outside the current district’s boundaries.
A court ruled that the previously approved expansion of the sewer district boundary by the county legislature in
2010 was improper as it was tied directly to the planning review being conducted in the towns of Blooming
Grove and Chester for the Mountco project at Camp La Guardia. The court held that under state law, the county
could not issue a “negative declaration” of environmental impact -- which it had done when attempting to
expand the boundary of Sewer District 1 -- when a related project was already subject to a more substantive
environmental review, known as a “Type 1” review. According to the terms of the contract announced with
Delaware Engineering, the firm will take a comprehensive approach to increasing sewer where needed,
including priority growth areas. Examples include not only Camp La Guardia but also the Route 17M corridor
and the Newburgh-New Windsor area. Additional information on Orange County Sewer District 1 can be found
here.

קאונטי הייבט ָאן מיט ַארבעט צו פארברייטערן דעם סוער ּפלענט
ראנדזש ַ
ָא ַ
געוואלדיגער הילף פאר קרית יואל בע"ה
ַ
וואס וועט צווישן ַאנדערן אויך זיין
הערימאןָ ,
ַ
אין

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

11

הנהלת עזרת חולים קוקט אַרויס אויף שטאַרקע באַטייליגונג
אין "פידבעק גרוּפעס" ,וואָס וועט זיין געוואַלדיגער הילף אין
הייבן ניוו ָא פון געזונטהייט סערוויסעס פאַר די גאַנצע שטאָט
פארמירט
גרופעס ווערן ָ
באזונדערע ּ
שטאט – ַ
גאנצע ָ
ליקאציעס ַארויסגעשיקט פאר די ַ
ספעציעלע ַא ּפ ַ
ּ
שטאט
גאנצע ָ
פאר מענער און פרויען – אויסטערלישע געלעגנהייט צו קענען העלפן זיך ,די קינדער ,און די ַ
(פארזעצונג פון זייט )7

בַאקומען צוגעשטעלט ַא געשמַאקן
ָאוונט ,נָאר וועלן אויך הָאבן דעם גוטן
געפיל וויסנדיג ַאז זייער פידבעק ווערט
גענומען גָאר ערנסט אין בַאטרַאכט ,און
וועט שּפילן ַא הויּפט רָאלע אין דעצידירן
דעם צוקונפט פון געזונטהייט אין קרית
יואל!

פָאריגע ווָאך זענען ַארויסגעשיקט
געווָארן די "פידבעק גרוּפעס"
אַ ּפליקַאציעס פאר ַאלע תושבי קרית
יואל ,און דער דעדליין צוריקצושיקן די
אַ ּפליקַאציעס איז ביז דעם דָאנערשטָאג
ּפר' תצוה Feb. 26 ,למסּפרם.
ווי די הנהלה פון עזרת חולים גיבט
איבער ,קוקן זיי ַארויס אויף ַא שטַארקן
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אָ ּפרוף צו די אַ ּפליקַאציעס ,און לויט'ן
ּפלַאן וועלן געגרינדעט ווערן מערערע
גרוּפעס ,סיי ביי די מענער און סיי
ביי די פרויען ,כדי צו הָאבן די
מעגליכקייט צו הערן ווָאס מער פידבעק
פון ַאזויפיל איינוואוינער ווי נָאר
מעגליך.
כולם נקבצו ובאו.

ּפלענער פאַר גיגאַנטישע
סוער-פאַרברייטונגען
(פארזעצונג פון זייט )10

"מודנע ּפראַ ּפערטיס" און אויסברייטערן
די סוער גרעניצן ַאריינצונעמען קעמּפ
לא-גווַארדיע .די ַאנטי-קרית יואל
העצערס ווי סקאופיס פון וואודבארי
און נאך ,הָאבן עטליכע מָאל ּפרובירט צו
בַאקעמפן דעם אָ ּפמַאך אין די געריכטן,
ביז צום העכסטן קארט אוו אפיעלס אין
אלבאני ,און איינמָאל נָאכן ַאנדערן זענען
זיי דורכגעפַאלן און דער אָ ּפמַאך איז
געבליבן אין ּפלַאץ.
יעצט איז געקומען די פרייליכע
מעלדונג פונעם קַאונטי עקזעקיוטיוו
ַאז די קַאונטי נעמט שוין ַאקטיווע
שריט ָאנצוהייבן ּפלַאנירן די סוער
פארברייטערונגען ,אינעם סטעיטמענט
הָאט מר .ניוהאוז געמָאלדן ַאז די
דעמאנטער "דעלעווער אינזשענירונג
פירמע" וועט שטודירן עטליכע אָ ּפציעס,
צו דער סוער זאל פַארברייטערט ווערן
אינעם ָאריגינעלן "הערימען סוער
ּפלענט" לָאקַאציעָ ,אדער זאל ענדערש
געבויעט ווערן ַא שּפָאגל נייער סוער
ּפלענט אין ניו ווינדסַאר ,ווָאס זָאל ווערן
צַאמגעשטעלט מיטן הערימען ּפלענט,
און אינאיינעם וועט דָאס ערמעגליכען

צָאללָאזע נייע שטחים צו ווערן געדעקט
מיט קַאונטי סוער ווָאס וועט פירן צו
מַאסיווע עקענָאמישע און רעזידענציאלע
אנטוויקלונגס געלעגנהייטן לענגאויס די
קַאונטי.
די אינזשענירונג פירמע וועט ביז ַא
יָאר ַארויסקומען מיט די רעזולטַאטן פון
זייער שטודיע ,מיט עטליכע אָ ּפציעס
און רעקָאמענדַאציעס אויף וועלכע די
לעגיסלַאטור וועט שטימען ,און דערנָאך
וועט די קַאונטי גיין צו די ווייטערדיגע
פַאזעס פון ַארויסגעבן די ַארבייט פאר ַא
"ביד" און אויפנעמען ַא קָאנטרַאקטָאר
אויסצופירן די ַארבייט צו פַארברייטערן
די קאונטי סוער מעגליכקייטן פון די
יעצטיגע זעקס מיליָאן גַאלָאן צו ניין
מיליָאן גַאלָאן.
פאר קרית יואל איז דָאס גָאר גינסטיגע
נייעס ,זייענדיג שטַארק ָאנגעוויזן אין
ַא נָאכַאנַאנדע סוּפליי פון ווַאסער און
סוער ,ווען די צָאל איינוואוינער שטייגט
יערליך בליעה"ר אין ריזיגע ציפערן ,און
עס איז טַאקע צום הָאפן ַאז די ַארבייט
זאל טַאקע ָאנגיין און פַארענדיגט ווערן
אומגעשטערטַ ,ארויסצוהעלפן די
צוקונפטיגע געברויכן צו קענען מרחיב
זיין די גבולי הקדושה בסיעתא דשמיא.

בשעטומ"צ אנגעהויבן פאקטישע בוי ארבעט
איבער געפלאנטן דריי שטאקיגן פליגל צום
ביהמ"ד ברך משה דקהלתינו הק'
(פארזעצונג פון זייט )3

איבערראַשנד-שטאַרקער אָּפרוף צו נייעם "פידבעק
דעּפאַרטמענט" ברענגט אַרויס שטאַרקע פאַרבינדונג
פון תושבי קרית יואל צו עזרת חולים העלט צענטער
(פארזעצונג פון זייט )7

מָאנַאטן פון עפענען דעם שּפָאגל-נייעם
"פידבעק דעּפַארטמענט" הָאט מען זיך
געטרָאפן מיט דעם איבעררַאשנדן ,און
דערפרייענדן ,מציאות ַאז די "פידבעק"
פון עזרת חולים געניסער הערט נישט
אויף צו שטרָאמען ,סיי קָאמּפלימענטן
און סיי קריטיק ,ווי אויך ַאלגעמיינע
קָאמענטַארן.
מצד די הנהלה פון עזרת חולים איז
ָאנגעוויזן געווָארן די אינטערעסַאנטע
נקודהַ ,אז זייער ָאפט וועלן מענטשן
זיך נישט נעמען די מי ,אוןָ/אדער דעם
קורַאזש ,זיך צו פַארבינדן דירעקט מיט

די פירערשַאפט פון ַאן ָארגַאניזַאציע
אד"ג איבערצוגעבן זייער פידבעק ,סיי
אויב ס'איז ּפָאזיטיוו און נָאכמער אויב
ס'איז נעגַאטיוו ,און ַאנשטָאט וועט
מען עס הַאלטן ביי זיך ָאדער אויסרעדן
פַאר בַאקַאנטעָ .אבער די מינוט ווָאס
ס'איז געקומען דער ָאפענער פַארלַאנג,
געבעט ,דורך די הנהלה זעלבסט ַאז זיי
ווילן און שטייען גרייט צו הערן ,הָאט
זיך מיטַאמָאל געעפנט דער קווַאל און
ס'הָאט זיך גענומען גיסן אינפָארמַאציע,
פון ַאלע סָארטן ,צו דער שטַארקער
צופרידנהייט פונעם עזרת חולים.
ס'איז זעלבסטפארשטענדליך ַאז
יעדעס איינציגע שטיקל פידבעק ווערט

אויפגענומען מיט דער גרעסטער
ערנסטקייט און אחריות ,און אין די
קורצע צייט זינט דער דעּפַארטמענט איז
געעפנט געווָארן זענען שוין פַאקטיש
דורכגעפירט געווָארן פאֶ רשידנַארטיגע
שינויים ,בַאזירט לויט די פידבעק ווָאס
מ'הָאט ערהַאלטן.
ַאזוי אויך ,ווער ס'איז אינטערעסירט ַאז
מ'זָאל זיך פַארבינדן מיט אים ,פַארשטייט
זיך אויב עס ווערט איבערגעלָאזט ַא
נָאמען מיט ַאזַא פַארלַאנג ,וועט ַאן
איינגעשטעלטער פון עזרת חולים זיך
פַארבינדן אויסצופרעגן נָאך ּפרטים אויב
נויטיג ,אד"ג.
ואת הברכה  -אשר תשמעון.

דעם ביהמ"ד ,איז דער ערשטער
באהאנדלונג געווען איבער אריבערציען
דעם "האוזינג מענעזשמענט אפיסעס"
וואס איז ביז היינט סטאנציאנירט געווען
אין דערנעבנדיגע פליגל צום ביהמ"ד,
צו א צווייטן פילפאכיג פארברייטערטן
לאקאל ,כדי צו געבן דער מעגליכקייט
צו ערזעצן דאס ארט אלס פליגל צום
ביהמ"ד.
פאר עטליכע חדשים צוריק איז ב"ה
דער טייל סוקסעס פאראיבער ,ווען
עס איז אויפגעבויט געווארן פאר דעם
צוועק דורך דער הנהלת הקרי' ,א שפאגל
נייעם צוויי שטאקיגן בנין ,אביסל
ארויפציהיר אין ד.א .ווידער גאס ,פאר די
וואוילטעטיגע אפיסיס פון די "האוזינג
מענעזשמענט דערפארטמענט" .די
פאקטישע אריבערציען זיך האט זיך
פארענדיגט בשעטומ"צ ארום חנוכה
צייט.
אין דער זעלבער צייט איז אנגעגאנגען
העפטיגע אקטיוויטעטן אוועקצוציען
אלע איינריכטונגען וואס זענען
סטאנציאנירט געווען אינעם ארט וואו עס
ווערט געפלאנט דעם נייעם פראיעקט.
דארט איז געווען ביז היינט
איינגעריכטעט ווי פאלגנד :די גאנצע
"עלעקטריק און הייצונג סיסטעמען" און
"בוילער רומס" אלע יוטיליטי געברויכן
פון דעם בנין ,די "צענטראלע עיר
קאנדישנס" .אין א באזונדערן ארט איז
געווען עטליכע צימערן ,און די ביה"כ.
וואס דאס אלעס האט געדינט ביז היינט
פאר'ן גרויסן היכל הבית המדרש.
אצינד מיט דעם נייעם מאסיוון
פראיעקט האט מען צוערשט דאס
געדארפט צייטווייליג אוועקפירן צו
אנדערע ערטער ,ביז מען וועט זיי
פונדאסניי קענען אויסשטאטן אינעם
נייעם געפלאנטן פליגל ,פאר דעם
צוועק איז אין די לעצטע פאר וואכן
ארייגעלייגט געווארן אומערמידליכע

כוחות ,און אומשפארזאמע קראפט פון
געניטע פאכלייט און פירמעס וואס האבן
זיך ספעציפיש אפגעגעבן בלויז מיט'ן
אוועקפירן די אויבנדערמאנט פונקציעס
פונעם בנין אין א צייטווייליגן ארט.
באזונדער איז צוגעשטעלט געווארן
פראוויזארישע ביה"כ און אנדערע
צוגעהערן וואס האט אויסגעפעלט אין
דער צייט ביז'ן ענדיגן בויען.
אין די לעצטע וואכן איז דאס ב"ה גאר
מוצלח'דיג פאראיבער ,און איינמאל די
באדנס זענען געווארן ליידיג פון איר אלטן
אינהאלט איז מען ב"ה אריינגעגאנגען
אין די יעצטיגע טעג ,אינעם ערנסטן
טייל פונעם בוי ארבעט ,נעמליך
אראפצואווארפן דעם אלטן צוגאבע צום
בנין ,א זאך וואס די מתפללי הביהמ"ד
האלטן מיט טאג טעגליך ווי דער ארבעט
רוקט זיך פאראויס ,מען האלט שוין
טיף אינמיטן פון דעם אראפווארפן
פראצעדור ,און גאר אינגיכן וועט אי"ה
זיך אנהייבן דעם אויפבוי טייל ,אויף דעם
געפלאנטן בית גדול לתורה ולתפלה,
מיט דער קאמפליצירטער און שווערער
אונטערנעמונג פון דער געפלאנטער
מקוה ,אין אונטערשטן שטאק.
עס איז גאר פריידיג דער מאמענט ווען
דער ביהמ"ד וואס ווערט גערופן לשמו
ולזכרו פון כ"ק מרן רביה"ק בעל ברך
משה זי"ע וואס האט זיך אוועקגעגעבן
און געראטעוועט דעם שטעטל "קרית
יואל" וואס דער ביהמ"ד טוט דאס
ריכטיג סימבאליזירן אלס "כיון שמסר
נפשו עליה נקראת על שמו" טוט אצינד
אויסברייטערן די גרעניצן מיט מאסיווע
הרחבת גבולי הקדושה ,און מען האפט
בעזר השם אז דער ארבעט וועט גיין גאר
שנעל לנחת רוח פון רבותינו הקדושים
זכותם יגן עלינו בגנזי מרומים ,וואס
שעפן נחת פון דער געוואלדיגער מעלין
בקודש וואס ווערט פארווירקליכט אין
אט דעם ביהמ"ד.
בונים היכל לה' ולתורתו!
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ּפאָזיטיווע שליכטונג מיט פעדעראַלע  EPAאַגענטור
איבער אָנקלאַגע קעגן "בית השחיטה המהודרת"
(פארזעצונג פון זייט )2

כשר'ן און רייניגן די עופות.
למעשה הָאט זיך ַאצינד אויך גָאר
שנעל ַארויסגעשטעלט ַאז מ'הָאט נָאך
ַאלץ ווייט אונטערגעשַאצט דעם כתר
שם טוב ווָאס דער בית השחיטה הָאט
זיך איינגעקויפט" .קרית יואל'ער פלייש"
איז געווָארן ַא שם דבר אין די גַאנצע
וועלט ,און אידן מדקדקים בכשרות פון
איבערָאל הָאבן פַארלַאנגט פון זייערע
געשעפטן און רעסטורַאנען אד"ג דוקא די
קרית יואל'ער עופות ,און עס איז אין '09
למס' געקומען צו ַא מצב ַאז די ַארבעט
איז געווָארן גָאר איבערגעשטרענגט און
איבערגעריסן און מ'הָאט נישט געקענט
נָאכיָאגן דעם אויסטערלישן געברויך.
ווָאס דָאס הָאט ָאבער מיטגעברענגט
מיט זיך איז געוועןַ ,אז דער "ּפרי-
טריעטמענט" ּפלענט הָאט נישט געקענט
דערשטרייטן די גָאר גרויסע מָאס אָ ּפפַאל,
ווָאס הָאט געמַאכט ּפרָאבלעמען פַאר'ן
בית השחיטה און פַאר'ן אומגעגנט,
מיט'ן גערוך אד"ג ,און הָאט געברענגט
אויך די ווייעלעישָאנס ,סיי פון ָארַאנדזש
קַאונטי און בַאזונדער פון די פעדערַאלע
ַ EPAאגענטור.
*
מיט דריי-און-אַ -הַאלב יָאר צוריק,
אין  2011למסּפרם ,איז די הנהלה
פונעם "בית השחיטה המהודרת" זיך
דורכגעקומען מיט די קַאונטי ,און דַאן
אונטערגענומען ַא מַאסיווע אָ ּפערַאציע
ווָאס הָאט עווענטועל אויסגעברייטערט
דעם "ּפרי-טריעטמענט" ּפלענט צו ַא גָאר
גרויסן פַארנעםַ ,אזש עס קען היינט-צו-
טָאגס בַאהַאנדלען ַאזויפיל ווי 70,000
עופות טעגליך! (היבש מער וויפיל עס
ווערט היינט-צו-טָאג גע'שחט'ן ).ס'הָאט
טַאקע אָ ּפגעקָאסט ַא פַאנטַאסטישע 2
מיליָאן דָאלַארָ ,אבער ַאזוי הָאט מען זיך
בע"ה ענדגילטיג אויסגעגליכן מיט די
קַאונטי.
[אגב דַארף מען ַארויסברענגעןַ ,אז אויך
נָאכדעם ווָאס מ'איז זיך דורכגעקומען
מיט די קַאונטי און ווָאס איבער די
לעצטע דריי יָאר זענען שוין ב"ה נישט
געווען קיין שום ווייעלעישָאנס ,איז
נָאך ַאלץ געווען קלענערע ּפרָאבלעמען
מיט ַא שטיקל גערוך ,און די הנהלה
פונעם בית השחיטה המהודרת הָאט
זיך געלָאזט קָאסטן ריזיגע געלטער און
אונטערגענומען ַא רייע קָאסטבַארע
און גָאר וויכטיגע פַארבעסערונגען צום
גַאנצן הלוך ילךַ ,אזוי ַאז ב"ה היינט-צו-
טָאגס זענען ַאלע ּפרָאבלעמען שוין 90%
פַארשווינדן ,און מ'קען ָאנגיין געהעריג
מיט די הייליגע ַארבעט צוצושטעלן פַאר
אידן כשר פליישָ ,אן דעם ווָאס דָאס זָאל
פירן צו סיי וועלכע ּפרָאבלעמען אין
ַאנדערע הינזיכטן].
איינמָאל מ'איז פַארטיג געווָארן
מיט די קַאונטי אין  ,'11הָאט די EPA
זיך אויפגעוועקט צו פַארלַאנגען די
פעדערַאלע קנסות אויף די זעלבע
ּפרָאבלעמען ווָאס זענען שוין געלייזט
געווָארן – ווָאס זיי הָאבן געהַאט געווַארט
ַאז מ'זָאל קודם פַארטיגן מיט די קַאונטי –
און במשך די לעצטע ַאנדערטהַאלבן יָאר
הָאט מען פַארהַאנדלט מיט די  ,EPAביז
ס'איז געקומען דער יעצטיגער אויסגלייך
ַאז מ'וועט בַאצָאלן דעם דערמַאנטן קנס.
יעצט ווַארט מען ַאז דער ריכטער
זָאל בַאשטעטיגן ַאז ער נעמט ָאן דעם
אויסגלייך צווישן די פעדערַאלע EPA
און בית השחיטה אויף די ווייעלעישאנס
פון  '09ביז  ,'11און ַאזוי ַארום וועט מען
זיין גענצליך פַארטיג מיט דעם ַאלטן

ּפרָאבלעם און קענען ווייטער ָאנגיין מיט
דער עבודת הקודש ָאן קיין שום שטער.
*
ליידער ָאבער איז הרשעים כים נגרשו,
און שוין ווידער הָאבן די פינסטערע
"יונייטעד מָאנרָא" רשעים ,וועלכע הָאבן
זיך געשטעלט פַאר ַא ציל צוצוברעכן
און שעדיגן יעדע זַאך ווָאס הָאט שייכות
מיט קרית יואלַ ,אריינגעשטעקט זייערע
גיפטיגע נעגל אין עּפעס ווָאס הָאט
מיט זיי לגמרי נישט קיין שייכות ,און
מיט ַאקטיווער הילף פון זייער שוין-
היינט-באקאנטע שותפים ,די מחרחרי
ריב פון די "קעי זשעי ַאלייענס" ,הָאבן
זיי געשיקט גָאר ַא געמיינעם בריוו צום
ריכטער; צו די  EPAאון צו די פעדערַאל
יו-עס ַאטוירני ,מיט ַא פַארלַאנג ַאז מ'זָאל
פַארגרעסערן די געלט-שטרָאפן אויף די
בית השחיטה מיט שווערע מיליָאנען
דָאלַארן.
אינעם בריוו ּפרובירן זיי צו פַארקָאכן ַא
קַאשע ַאז דער בית השחיטה איז טייל פון
דער צענטרַאלער ווירטשַאפט אין קרית
יואל ,וויבַאלד טייל פון די מענטשן ווָאס
זענען פון די הנהלה פונעם בית השחיטה
זענען אויך ַאקטיוו אין פַארשידענע
עסקנות אינערהַאלב די קהלה ומוסדות
פון קרית יואל ,און דעריבער פַארלַאנגען
זיי ַאז דער ריכטער זָאל ַארויפלייגן
ַאן אומגעהויער-גרויסער שטרָאף פון
מיליָאנען דָאלַארן אויפ'ן בית השחיטה,
כדי 'ָאנצולערנען' קרית יואל איבער די
ענוויירָאמענטַאלע ּפרָאבלעמען.
דער בריוו איז דורכגעפלָאכטן מיט
ַא 'וואונדערליכע' בַאקַאנטשַאפט אין
די אינערליכע ַאנגעלעגנהייטן פון קרית
יואל ,און די היסטָאריע פון די קהלה
ומוסדות הק' פון קרית יואל במשך
צענדליגער יָארן ,אויף ַא פַארנעם ווָאס
איז אוממעגליך פַאר'ן ַאלגעמיינעם
דרויסנדיגן גוי צו וויסן.
דָאס ּפנים פלַאמט פַאר בושה ווען
ס'שטעלט זיך ווידער ַארויס ַאז ס'איז
"יד ישראל באמצע" ,ווען די זעלבע
בייזוויליגע עלעמענטן הָאבן עטליכע
יָאר צוריק אויפגעהויבן ַא הַאק אויף
די גַאנצע הייליגע שטָאט קרית יואל,
ביים ּפרובירן אויפצולעזן דעם קרית
יואל ווילעדזש אין פעדערַאלן געריכט
און ַאזוי ח"ו ברענגען ַאן ענדע צו די
שווערע הָארעווַאניע ,די הייליגע שטָאט
ווָאס רביה"ק זי"ע הָאט אויפגעשטעלט
בשארית כוחותיו ,וואו דָארט זענען
זיי אויך געגַאנגען אין געריכט מיט
ענליכע 'טענות' און 'בַאווייזן'
אונטערצובעטן זייער קלַאגע און דַאדורך
אונטערצוברענגען קרית יואל חלילה.
דָאסמָאל זענען זיי געגַאנגען ווייטער
אין דער זעלבער געמיינער ריכטונג ,נָאר
יעצט הָאבן זיי בַאוויזן צו טרעפן ַא 'שבת
גוי' ,מַאכנדיג ַא יד אחת מיט די וויסטע
"יונייטעד מָאנרָא" רשעים וועלכע זוכן
אונטערצוברענגען ,און פינַאנציעל
אונטערברעכן ,חלילה ַאלע קינדער-
געבענטשטע פַאמיליעס פון "גַאנץ"
קרית יואל ,היל"ת ,און טרָאץ ווָאס זיי
ווייסן זייער גוט ַאז מיט'ן געבן ַא הַאנט
פַאר די רשעים שיסן זיי זיך זעלבסט
אין די פיס ,ווייל די ַאלייענס און אירע
שטיצער וועלן ּפונקט ַאזוי ליידן פון די
ַאנטי-וואוקס עלעמענטן ,שטעלן זיי זיך
נישט אָ ּפ פַאר גָארנישט ,אבי 'אפשר' צו
בַאווייזן ַאז דער בית השחיטה המהודרת
זָאל פַארלירן מיליָאנען ,עּפעס ווָאס וועט
הָאבן שווערע נָאכווייען אויף יעדן איד
אין ניו יָארק און ַארום ,וועלכער איז
מקּפיד צו נוצן די כשר'ע ,מהודר'דיגע
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פלייש פונעם וועלט-בַארימטן בית
השחיטה דָאהי אין קרית יואל.
וויפיל די אויגן וואונדערן זיך אויף די
פינסטערע "יונייטעד מָאנרָא" העצער
וועלכע מישן זיך דָא ַאריין אין עּפעס
ווָאס הָאט בכלל נישט קיין שייכות צו
זיי און צייגט בלויז אויף די וויסטע און
ַאבנָארמַאלע שנאה ווָאס זיי פַארמָאגן
צו יעדע זַאך ווָאס איז פַארבינדן מיט
קרית יואל ,טוט ָאבער דָאס הַארץ
נָאכמער וויי צו זען וויַאזוי אידישע
קינדער ,אחינו בשרינו ,דערקייקלען
זיך מדחי אל דחי און שטעלן זיך נישט
אָ ּפ פַאר געמיינע מסירות ומלשינות –
ַא ריכטיגער "מוסר ממון ישראל ביד
עכו"ם" ,און פַארפעסטיגן ווייטער דעם
"קשר בוגדים" פון "יונייטעד מָאנרָא"
מיט "קעי-דזשי ַאלייענס" ווָאס זיי הָאבן
זיך פַארבינדן מיט די שונאי ישראל ,ה"י.
הָאפנטליך וועלן די ַאלע פעולות נישט
הָאבן קיין השּפעה ,און דער ריכטער
וועט ַאנערקענען ַאז דער אויסגלייך איז
פולקָאם יושר'דיג און אויסגעהַאלטן,
ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי.
ויה"ר שילמדו תועים בינה.

וואַסער-ראַטע העכערונגען ,צו
דעקן שטייגנדע אויסגאַבן אינעם
לויפנדן וואַסער דעּפארטמענט
בודזשעט ,אַריין אין אַפעקט
(פארזעצונג פון זייט )2

דעקן די ָאסטרָאנָאמישע קָאסטן פון בויען
דעם גיגַאנטישן "ווַאסער ּפייּפליין" ,און
דער "קָאנעקשָאן אָ ּפצָאל" וועט זיין
אין ַאפעקט ביז ווילַאנג דער בַאנד וועט
בעזהשי"ת אָ ּפגעצָאלט ווערן.
פילע איינוואוינער געדענקען ַאן
ענליכן שריט ,ווען דער ווילעדזש הָאט
ַארויפגעלייגט ַא "סוער קָאנעקשָאן
ּפרייז" מיט אומגעפער  16יָאר צוריק,
ביים בויען דעם סוער ּפלענט ,ווָאס
הָאט אויסגעפעלט ַאראָ ּפצונעמען דעם
דעמָאלסדיגן דירות מָארַאטָאריום אין
וועלכן מ'הָאט נישט געקענט מער
צולייגן קיין איין איינציגע דירה אין
קרית יואל .דער ווילעדזש הָאט בשעתו
אויך ַארויסגענומען ַא לַאנג-טערמיניגען

 15מיליאן דאלאר בַאנד פון די סטעיט,
ווען דערמיט איז ערמעגליכט געווָארן
אויפצובויען דעם מַאסיוון סוער ּפלענט
אויף בעיקערטַאון רָאוד ,און דָאס צו
דעקן הָאט דער ווילעדזש ַארויפגעלייגט
ַא "קָאנעקשָאן אָ ּפצָאל" אויף ַאלע פרישע
דירות ווָאס הָאבן געקענט געבויט ווערן
ַאדַאנק דעם נייעם סוער ּפלענט.
יעצט
וועט
זעלביגע
דָאס
אונטערגענומען ווערן צו קענען
פינַאנצירן דעם גיגַאנטישן וואסער
ּפייּפליין ּפרָאיעקט ,ווָאס דָאס וועט
הָאפנטליך צושטעלן דעם נויטיגן בַאווייז
פַאר די סטעיט אינסטַאנצן אויסצולייגן
דָאס געלט פַאר'ן פַארצווייגטן ּפרָאעיקט,
אויף גרינגע און פַארלענגערטע
טערמינען.

iguy '.rue rtd igbgz dgy ,ca crg hs iguu ohasj rgybhuu hs iht dhsbghhya
rth gfhkyg yhn irtuugd yrhpgdbhht zht xtuu vbe, hs ihhz oxrpn ktntftb rhn
:sbgdktp huu 't"yhka ubhcr irn e"f lrus 'ytya iht ts ehrum
igbhpgd yahb ihua lhz ktz e"ca ka ,urb ,eksv iup inz rgs it ynue xg iguu
it iut yfhkp t ydhkwx iut 'ktuh ,hre iup imhbgrd hs iht rgyhhcrt ihht ihhe
iprts 'inz irtp vga ihht zt igz iktz hhz 'xrgyetrybte gkt ;hut ,uhrjt
/ytya hs iztkrtp um iyhhrd lhz iut iygcrt irgvphut rgyhhcrt gkt ihua
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בס"ד

דערמיט ווילן מיר מעלדן אז דער

"היעפ" פראגראם
פון היי יאריגן ווינטער

סיי די "רעגולער היעפ" און
סיי די "עמוירדזשענסי היעפ"

ענדיגט זיך
אין צוויי וואכן ארום

מאנטאג –
צו אפלייען ,רופט291-2002 x1 :
פאר מער אינפארמאציע רופט אין ווילידזש אפיס:

783-8300 Ext. 2
מיט דאנק ,דער ווילידזש
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סטעיט" פינאַנץ פאַרבעסערונג ביי "קרית יואל-אין-"בעסטע
סקול דיסטריקט" רופט אַרויס הילכיגער קידוש שם שמים

הָאט ָאנגעוואונטשן פַאר די חברי הנהלה
גָאר ווַארימע ברכות און השּפעות טובות
 און זיי,בזכות זייער הייליגע ַארבייט
,זָאלן קענען ָאנגיין אויפ'ן זעלבן וועג
מיט פיל סייעתא דשמיא מיט ברכה און
.הצלחה עד ביאת הגואל

 און דער קידוש שם שמים ווָאס,נייעס
הָאט זיך געשַאפן ביי די העכסטע
.אינסטַאנצן
כ"ק מרן רבינו שליט"א הָאט
אויפגענומען די בשורה טובה מיט
 און,געווַאלדיגע שמחה און קורת רוח

.די מלאכת הקודש הָאט זיך אויסגעצָאלט
נָאכ'ן בַאקומען די ָאפיציעלע
מעלדונגען פונעם קָאמּפטרָאלער'ס
 זענען די חברי ההנהלה ַאריבער,ָאפיס
לביתו נאוה קודש פון מרן רבינו הגה"ק
 איבערצוגעבן די גינסטיגע,שליט"א

New York State Office of the State Comptroller
Thomas P. DiNapoli • State Comptroller
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Fiscal Stress Monitoring System
January 2015
Districts with Large Changes in Fiscal Stress from 2013 to 2014
(Change of 25 Percentage Points or More in Fiscal Stress Score; Increases Indicate Increasing Fiscal Stress)

School District Fiscal Stress Summary Results: 2013 to 2014

% Point
Change
in Fiscal
Stress
Score

Need/Resource
2013 Financial
2014 Financial
The Office of the State
School
Stress Designation
School District
County
Category Districts by Fiscal
Designation
Designation
Comptroller’s
(OSC’s) Fiscal
SY
2012-13
SY 2013-14
Major
Increases
in
Fiscal
Stress
Score
Stress
Monitoring
System
Number
Percentage
Number
Hempstead
Union
Free
School
District
Nassau
High-Need
Urban/Suburban
No
Designation
Significant
Fiscal
Stress Percentage
65.0%
(FSMS) continues to evaluate
Districts
in
Fiscal
Stress
Peekskill
City
School
District
Westchester
High-Need
Urban/Suburban
No
Designation
Significant
Fiscal
Stress
58.3%
the presence of fiscal stress
City School District
High-Need
Urban/Suburban
53.3%
Significant
Fiscal Stress No Designation12
1.8%Moderate Fiscal
10Stress
1.5%
inFultonschool
districts across Oswego
the
Wyandanch Union Free School District
Suffolk
High-Need
Urban/Suburban
Susceptible
to
Fiscal
Stress
Significant
Fiscal
Stress
53.3%
Moderate Fiscal Stress
23
3.4%
27
4.0%
State,
as well as environmental
Johnson City Central School District
Broome
High-Need Urban/Suburban
No Designation
Moderate Fiscal Stress
53.3%
Susceptible
52
7.7%
53
7.9%
School
District Fiscal
Summary
2013
toUrban/Suburban
2014to Fiscal Stress
stressors
that Stress
may
helpResults:High-Need
Glens Falls Common School District
Warren
No Designation
Moderate Fiscal Stress
50.0%
Subtotal
87
12.9%
90
13.4%
explain
some
of the additional
Jamestown City
School District
Chautauqua
High-Need Urban/Suburban
No Designation
Moderate Fiscal Stress
46.7%
Other Districts
challenges
that
The
Herkimer Central School
District exist.
Herkimer
Rural
No Designation
Moderate Fiscal Stress
45.0%
School
District Fiscal
Stress Summary
Results: High-Need
2013
to
2014
No Designation
587
87.1%Moderate Fiscal
582Stress 86.6%
Fort Edward Union
Free School
Washington
Average-Need
No Designation
45.0%
primary
purpose
ofDistrict
this initiative
School District
Tioga
High-Need
No Designation
40.0%
Total Rural
674
100.0%Moderate Fiscal
672Stress 100.0%
isTiogatoCentral
inform
district officials,
East
Rockaway
Union
Free
School
District
Nassau
Average-Need
No
Designation
Moderate
Fiscal
Stress
36.7%
Source: Office of the State Comptroller (OSC). Excludes districts without fiscal stress scores. The figures
for
taxpayers and policy makers
2013
exclude two districts without fiscal
stress scores because data were
not available.
TheStress
figures for 2014
Onondaga Central
School
District
Onondaga
Average-Need
No Designation
Susceptible
to Fiscal
36.7%
Districts
with
Large
Changes
in
Fiscal
Stress
from
2013
to
2014
about school districts in stress
exclude four districts that dissolved as well as the two new districts that resulted from their consolidation.
Brasher Falls Central School District
St. Lawrence
High-Need Rural
No Designation
Susceptible to Fiscal Stress
35.0%
of 25 Percentage
Pointsabout
or
More in Fiscal
Stress Score; Increases
Indicate Increasing Fiscal
Stress)
to(Change
stimulate
discussion
Colton-Pierrepont Central School District
St. Lawrence
Average-Need
No Designation
Susceptible to Fiscal Stress
31.7%
Score
Increases
what
actions may be needed to
Parishville-Hopkinton Central School District St. Lawrence School
High-Need Districts
Rural
No Designation
Susceptible to Fiscal Stress %31.7%
Point
in Fiscal
Stress 2014
avoid
and/or
mitigate
Indian River
Central School
District the effects
Jefferson
High-Need Rural
No Designation
Susceptible to Fiscal Stress Change
28.3%
Seventeen
districtsfiscal
had crisis.
increases
of 25High-Need
percentage
pointsNoorDesignation
more in their total
fiscal stress scores.
in Fiscal
1
ofPoland
an Central
impending
School District
Herkimer
Rural
Moderate Fiscal Stress
28.3%
2013 Financial
Stress
The most dramatic increase was in the Need/Resource
Hempstead Union Free
School District2014
onFinancial
Long Island, which
School
District
County
Category
Designation
Designation
Score
Major Decreases in Fiscal Stress Score
saw
a 65
percentage point
increase
fiscal stress score and went from no designation in SY 2012The
second-year
results
for in its
Mount Morris
Central
District
Livingston
High-Need Rural
Moderate Fiscal Stress
-25.0%
Major
Increases
inSchool
Fiscal
Stress
Score in
13
to
significant
fiscal
stress
SY
2013-14.
The Peekskill City
School District NoinDesignation
Westchester County
school
districts
show
little change
Oswego
City
School
District
Oswego
Average-Need
Susceptible
to Fiscal Stress
No Designation
-26.7%
Hempstead
Union
Free
School
Nassau
High-Need Urban/Suburban
Designation
Fiscalwith
Stress a jump
65.0%of
also
moved
from
noDistrict
designation
in SY 2012-13
to significantNofiscal
stress in SY Significant
2013-14,
inWappingers
the City
total
number
of districts
in
Central
School
Dutchess
Average-Need
Susceptible
to Fiscal Stress
No Designation
-28.3%
Peekskill
School
DistrictDistrict
Westchester
High-Need Urban/Suburban
No
Designation
Significant
Fiscal Stress
58.3%
58Lafayette
percentage
points
in
its
fiscal
stress
score.
Other
districts
with
large
increases
in
fiscal
stress
(50
or
Central
School
District fiscal stress
Onondaga
Average-Need
Moderate
Fiscal Stress
Susceptible
to Fiscal
Stress
-28.3%
each
of
the
three
Fulton City
School
District
Oswego
High-Need Urban/Suburban
No Designation
Moderate Fiscal
Stress
53.3%
more
percentage
points)
were:
Fulton
City
School
District
(Oswego
County),
Wyandanch
Union
Free
Holland
Central
School
District
Erie
Average-Need
Moderate
Fiscal
Stress
No
Designation
-28.3%
Wyandanch
Union
Free
School Districtthere Suffolk
High-Need Urban/Suburban
Susceptible
to Fiscal
Stress
Significant
Fiscal Stress
53.3%
categories.
However,
has
School
District
(Suffolk
County),
JohnsonAverage-Need
City Central School
District
County),
Glens-31.7%
Falls
Tupper
District
Franklin
Significant
Fiscal(Broome
Stress
Susceptible
toand
Fiscal
Stress
JohnsonLake
City
Central
School
District of change
Broome
High-Need Urban/Suburban
No Designation
Moderate Fiscal
Stress
53.3%
been
a Central
fair School
amount
Common
School
District
(Warren
County).
Gananda
Central
School
District
Wayne
Average-Need
Moderate
Fiscal Stress
No
Designation
-31.7%
Glens
Falls
Common
School
District
Warren
High-Need
Urban/Suburban
No
Designation
Moderate
Fiscal
Stress
50.0%
among the specific districts in
Hudson
CityCity
School
District
Columbia
High-Need
Susceptible
to Fiscal Stress
No
Designation
-31.7%
Jamestown
School
District
Chautauqua
High-Need Rural
Urban/Suburban
No Designation
Moderate
Fiscal Stress
46.7%
categories.
Inthese
a number
of School
cases,
and dwindling fundModerate
balances
drove these
sharp increases
Maine-Endwell
Central
Districtoperating
BroomedeficitsAverage-Need
Fiscal Stress
No Designation
-33.3%in
Herkimer Central School District

Herkimer

High-Need Rural

No Designation

Moderate Fiscal Stress

45.0%

Parishville-Hopkinton Central School District

St. Lawrence

High-Need Rural

No Designation

Susceptible to Fiscal Stress

31.7%

Indian River Central School District

Jefferson

High-Need Rural

No Designation

Susceptible to Fiscal Stress

28.3%

Poland Central School District

Herkimer

High-Need Rural

No Designation

Moderate Fiscal Stress

28.3%

Elmira
City School
District
Chemung
High-Need
Urban/Suburban
Susceptible
to Fiscal
Stress
fiscal
stress
a few instances,
these
were
due to transfers
of
funds
fromNo
aDesignation
district’s
general-41.7%
fund
Fort Edward
Unionscores.
Free School In
District
Washington
Average-Need
No Designation
Moderate
Fiscal Stress
45.0%
report
summarizes
the in a planned
Stress Classification Significant Fiscal Stress
General
Brown
Central
School
District
Jefferson
Average-Need
Designation
-48.3%
toThis
its capital
project
fund, resulting
deficit that was
not necessarilyNo
problematic.
Tioga
Central
School
District
Tioga
High-Need Rural
No Designation
Moderate
Fiscal Stress In several
40.0%
results
for
allFree
districts
that
Kiryas
Joel
Village
Union
School
District
Urban/Suburban
Fiscal Stress
Susceptible
to Fiscal
Stress
-50.0%
Nowere
Designation
East Rockaway
Union
Free
School
District
Nassau
Average-Need
No
Designation
Moderate
Stress
36.7%
cases,
however,
general
fundOrange
operatingHigh-Need
deficits
eitherSignificant
unplanned
or larger
thanFiscal
anticipated.
One
Source:
OSC.
Susceptible to Stress No Designation
have
been
scored,
focusing
on operating
Onondaga
Central
School
Districthad
Onondaga
Average-Need
Fiscal Stress
36.7%
district,
for
example,
a planned
deficit
that subsequently swelled Susceptible
due to toexpenditures
for
Moderate Stress
Brasherרק
Falls
District
St. Lawrence
High-Need
No
Designation
to Fiscal
Stressהילכיגער
35.0%
common
themes
trends.
refunds
arising
tax
certiorari
The
then
had
to יואל
issueקרית
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bond
note
,סטעיט
יא
ָCentral
 ניוSchool
נץfrom
גא
ַ and
פון
רבעסערט
פא
ַ proceedings.
מערסטע
דאס
ָ Rural
ט זיךdistrict
הא
ָ דיסטריקט
סקול
!השםanticipation
קידוש
Significant Stress
Central School District
St. Lawrence
No Designation
to Fiscal Stress
toColton-Pierrepont
finance
the
refunds.
)אונטן
דא
ָ (זעט
ריכט
בא
ַ רויסגעהויבן אין זיין
 ַאAverage-Need
האט
ָ לער
טרא
ָ "Big
מפ
ּ Four,"
קא
ָ New
סטעיט
דער
וואס
ָ or Inconclusive
פאקט
ַSusceptible
 ַא,-50%
 טויש פון31.7%
מיט ַא
No Score:
York City,
Not Filed

Score Decreases

Source: OSC.

Major Decreases in Fiscal Stress Score

Mount Morris Central School District
Livingston
High-Need Rural
Moderate Fiscal Stress
Designation
Twelve
districts had a decrease
of 25 percentage
points or more
in their total fiscalNostress
score. Only-25.0%
one
Local
Government
and
School
Accountability
Oswego City School DistrictDivision of
Oswego
Average-Need
Susceptible to Fiscal
Stress
No Designation
district had a decrease in fiscal stress of 50 or more percentage points: Kiryas Joel Village Union-26.7%
Free
Wappingers Central School District
Dutchess
Average-Need
Susceptible to Fiscal Stress
No Designation
-28.3%
School District (Orange County), which went from significant fiscal stress in SY 2012-13 to susceptible
Lafayette Central School District N e w Yo
Onondaga
Moderate
to Fiscal Stress
-28.3%
r k S t a t Average-Need
e Office of the S
t a t eFiscal
C oStress
m p t r o l lSusceptible
er
5
toHolland
fiscal
stress in SY 2013-14.ErieOther districts
with decreases
of 30 or more percentage
points in-28.3%
their
Central School District
Average-Need
Moderate Fiscal Stress
No Designation
fiscal
stress scores are: General
BrownAverage-Need
Central School District
(Jefferson County),
Elmira City School
Tupper Lake Central School District
Franklin
Significant Fiscal Stress
Susceptible to Fiscal Stress
-31.7%
District
(Chemung
Central School
District
(BroomeNoCounty),
City
Gananda Central
School DistrictCounty), Maine-Endwell
Wayne
Average-Need
Moderate
Fiscal Stress
Designation Hudson-31.7%
School
District
(Columbia County),
Central
SchoolSusceptible
Districtto Fiscal
(Wayne
and Tupper -31.7%
Lake
Hudson City
School District
Columbia Gananda
High-Need
Rural
Stress County),
No Designation
Central
School
(Franklin
County).Average-Need
All of these districtsModerate
moved
a lower category
Maine-Endwell
Central District
School District
Broome
Fiscalto
Stress
No Designationof fiscal stress.
-33.3%
Elmira City School District

Chemung

High-Need Urban/Suburban

Susceptible to Fiscal Stress

No Designation

-41.7%

Generaldistricts
Brown Centralwith
School District
Jefferson
Average-Need
Significantscores
Fiscal Stressmanaged
No Designation
-48.3%
Many
dramatic improvements
in their fiscal stress
to realize operating
Kiryas Joel Village
Union Free
School District
Orange
High-Need
Fiscal Stress
Susceptible
to Fiscal Stressreasons
-50.0%
surpluses,
which
boosted
performance
on
the Urban/Suburban
fund balanceSignificant
indicators
as well. The
underlying
forSource:
the OSC.
improvement varied: some had an increase in payments in lieu of taxes (PILOTs) or State aid,
while one realized savings in medical benefits and another showed improvement after experiencing
unusually high expenditures the previous year due to an emergency expenditure.

 די פאזיטיווע מעלדונג האט.ווירטשאפט
באלד אויסגערופן א געוואלדיגן קידוש
.שם שמים
שּפעטער איז די נייעס ברייט
 און פַארווַאנדלט,פַארשּפרייט געווָארן
געווָארן אין ַא גרויסע מַאניפעסטַאציע
פון כבוד שמים אין די ברייטע ניו
.יארקער גאס
דער קָאמּפטרָאלער הָאט ּפרָאקלַאמירט
"די רעזולטַאטן פון "פיסקעל סטרעס
,טעסטן אויף ַאלע סקול דיסטריקטן
און ער הָאט דערביי אויסגעשמועסט
מער איינצלהייטן איבער די עטליכע
צענדליגער דיסטריקטן ווָאס זענען נָאך
, בעסער ָאדער ַארגער,"ַאלץ "אין סטרעס
ָאדער זענען נָאר "אויסגעשטעלט" צו
.קומען אונטער סטרעס
אין דער מעלדונג ווערט ָאנגעוויזן ַאז
קיין איין סקול דיסטריקט אין ניו יָארק
סטעיט הָאט זיך נישט ַאזוי פַארבעסערט
– ווי קרית יואל סקול דיסטריקט
וועמענ'ס פינַאנציעלע זיילן הָאבן
דערגרייכט ַא מעכטיגע פַארבעסערונג
!פון פופציג ּפרָאצענט
 גייט,לויט'ן סטעיט קָאמּפטרָאלער
 (בעסטע) ביז1 די "סטרעס" סקָאור פון
 סקול דיסטריקטן מיט.) (ַארגסטע100
, ָאדער ווייניגער24.9 ַא "סקָאור" פון
 ָאן קיין שום,זענען טָאטַאל קרַאנט
 קרית יואל סקול דיסטריקט.""סטרעס
,איז ָאנגעקומען צו ַא הָאר העכער דעם
 ווָאס מיינט ַאז דער,25 ּפונקטליך
אייגנַארטיגער אויסשטעל פון קרית
 לָאזט נָאך ַאלץ צו, ווי געזָאגט,יואל
 ָאבער,"איין הָאר" פון מעגליכע סטרעס
אויסערדעם איז מען ב"ה קרַאנט און
 ַארויס,שטַאנדהַאפטיג ווי דָאס בעסטע
!פון ַאלע סטרעס קַאטעגָאריעס
דער אויספיר פונעם אודיט און די
" ּפרָאצענט "פיסקעל50 ָאסטרָאנָאמישע
 איז ַא געווַאלדיגע,פַארבעסערונג
 ַא דערגרייכונג ווָאס,סייעתא דשמיא
,לָאזט זיך נישט גענוג זָאגן מיט ווערטער
ובפרט ווען דָאס אלעס קומט מיט א
בלויזע מינימאלע טעקס העכערונג פון
.אונטער דריי פראצענט
ווי בַאקַאנט איז ַאריינגעלייגט
געווָארן גָאר שווערע כוחות און
 צו, בפרט די לעצטע צייטן,מי
פַארשטַארקערן די פינַאנציעלע זיילן
 צו ווערן מער,פונעם סקול דיסטריקטן
 איבערהויּפט הָאט.שטַאנדהַאפטיג
מען ַאריינגעלייגט גרויסע כוחות און
ּפלָאג אויפצוַארבייטן די גַאנצע בָאס
 עס זָאל,טרַאנסּפָארטַאציע סיסטעם
,פָארן אויף נייע פינַאנציעלע ליניעס
 עס.אויפ'ן ריכטיגן ּפרָאפעסיָאנעלן וועג
 ָאבער צוליב,איז נישט ָאנגעקומען גרינג
דעם איז מען ב"ה ָאנגעקומען דָא וואו
. בשעה טובה ומוצלחת,מען שטייט
דער מעכטיגע קידוש שם שמים
ווָאס הָאט אָ ּפגעקלינגען פונעם
קָאמּפטרָאלער'ס בַאריכט אויפ'ן סקול
,דיסטריקט דַארף מען נישט מסביר זיין
 אויך.ווָארום עס רעדט פַאר זיך ַאליינס
איז עס ברייט בַאריכטעט געווָארן אין
 מיט ּפָאזיטיווע,די ַאלגעמיינע ּפרעסע
.התּפעלות
דָאס איז ַאדַאנק די שווערע
, בייטָאג און ביינַאכט,הָארעווַאניע
ווָאס ווערט ַאריינגעלייגט עד אין
שיעור וערך דורכ'ן "סקול בָאורד" און
 וועלכע הָאבן,אדמיניסטראציע שטאב
ַאריינגעלייגט אומגעהויערע ּפלָאג און
 און ב"ה,כוחות צו דערגרייכן דעם ציל

)1 (פארזעצונג פון זייט

פונקציעס אינעם-פַארצווייגטע טעראָ ּפי
מוסד הק' "שערי חמלה" לטובת די
.טייערע קינדערלעך
במשך די וואכן וואס די אודיטארס
האבן פארברענגט אין די אפיסעס
 זענען זיי,פונעם סקול דיסטריקט
צווישן אנדערע פראגעס אויפגעקומען
, פארוואס א יאר צוריק,מיט די פראגע
נאכ'ן זיין געצווינגען צו בודזשעטן א
ראטע העכערונג פון העכער-שטייער
ניין פראצענט – צו דעקן אויפאיינמאל
די פארלאנגען פון דריי הונדערט זיבעצן
עלטערן אויף מאסיווע נייע סקול באס
סערוויסעס פונעם דיסטריקט – און
,צום ענדע האט עס נישט אויסגעפעלט
פארוואס האט מען צוריק רעדוצירט דעם
 ביז א קליינע,בודזשעט מיט אזויפיל
? פראצענט3 העכערונג פון אונטער
"אויב איז דער בודזשעט געווען אין
 אנגעשטרענגסטע12  פון די- ,אזא סטרעס
 און די בוזשעט מיט- אין די גאנצע סטעיט
 פראצענט העכערונג איז שוין אפיציעל9
 פארוואס האט,באשטעטיגט געווארן
מען עס נישט געלאזט אזוי און גענוצט
די געלטער צו לעזן אזויפיל פראבלעמען
,און אויסגאבן און נאכלאזן די סטרעס
אריינבלאזן אביסל מער רואיגקייט און
 האבן זיי,"?ברייטקייט אינעם בודזשעט
.געפרעגט
 גיי זיי מסביר וואס מיינט א אידיש,נו
 וואס מיינט געטרייע סקול באורד,הארץ
 אז מען איז געצווינגען צו.מעמבערס
 איז, פראצענט9 הייבן שטייערן מיט
 אבער אין די מינוט.עס דאך א הכרח
 וועט מען,וואס ס'פעלט נישט אויס
אראפדרוקן דעם בודזשעט צום מינימום
 איינצושפארן די הוצאות,וואס מעגליך
 ווי איידער צו,פאר די איינוואוינער
נעמען א העכערונג אפילו עס איז שוין
אפיציעל באשטעטיגט געווארן און
מ'וואלט עס גערן געקענט נוצן פאר גוטע
.זאכן
 פראצענט העכערונג9  מיט די,אגב
צו דעקן די פארלאנגטע באסעס איז
דער בודזשעט אויטאמאטיש ארויף
",העכער די סומע פון די "סטעיט קעפ
און דאס האט אזוי ארום אויסגעשלאסן
צאלער פון קרית יואל-די שטייער
סקול דיסטריקט צו זיין בארעכטיגט
צו באקומען די "טעקס פריז קרעדיט
ריפאנד" וואס גאווערנאר קאומא האט
 א הויפט תנאי צו.פאראיאר געמאלדן
באקומען די "ריפאנד" איז אז עס דארף
ווערן אדאפטירט א 'בודזשעט' וואס
" דער.שטייט אונטער די "סטעיט קעפ
פאקט אז עווענטועל האט מען שפעטער
יא באוויזן צו רעדוצירן די טעקס ראטע
צו בלויז א מינימום העכערונג איז לויט
די סטעיט רעגולאציעס שוין נישט
רעלעוואנט לגבי די "טעקס פריז קרעדיט
."ריפאנד
 די אודיטארס זענען,אין יעדן פאל
געווען העכסט צופרידן פון אלעס וואס
.זיי האבן געזען
צוריק צום סטעיט קאמפטראלער'ס
באריכט איבערן צושטאנד פון אלע
 איז,סקול דיסטריקטן איבער ניו יארק
געמאלדן געווארן אז די פינאנציעלע
ווירטשאפט ביים קרית יואל סקול
דיסטריקט האבן גאר שטארקע יסודות
 און קרית יואל,אויף א קראנטע פארנעם
איז גענוצט געווארן אלס סימבאל פאר
אנדערע צו פארבעסערן די פינאנצילע
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קרית יואל אָטעמט אָּפ נאך פטור ווערן פון "קאַסינאָ" געפאַר,
בס"ד ,אַדאַנק דאָּפלטע געריכט-קלאַגע פון הנהלת הקרי'
שטאט
נאכ'ן הערן די בשורה טובהַ ,אז מיט גרויסע סייעתא דשמיא איז די הייליגע ָ
תושבי קרית יואל והגלילות ָאטעמען ָא ּפ העכסט צופרידן ָ
ריזאנט
הא ָ
רא ּפ פונעם ָ
האט געלויערט אויף די אומגעגנט און איז איצט ב"ה ַא ָ
וואס ָ
געפאר ָ
סינא" ַ
"קא ָ
געווארן פונעם שווערן ַ
געראטעוועט ָ
ָא ּפ ַ
(פארזעצונג פון זייט )2

אויך שטַארק געַארבייט אויף ַא קַאסינאָ ,
און עס זענען געווען זעקס פָארשלַאגן
דערפַאר ,צווישן זיי ניו ווינדסַאר,
טַאקסידאָ  ,ווָאודבָארי ,בלומינגרָאוו ,און
נָאך ,ווען טייל פון זיי גרעניצן זיך ממש
דָא ביי דער טיר פון קרית יואל .די קַאונטי
הָאט געהַאט געזָאגט ַאז "ווָאודבָארי
קַאמָאנס" מיט ַא קַאסינָא דערנעבן איז ַא
קָאמבינַאציע ווָאס וועט ממש אויפרייסן
די ּפָאזיטיווע עקָאנָאמישע דינַאמיט
פונעם גַאנצן רַאיָאן (און איבעררינען
די לָאקַאלע שטייער-קַאסע) .אויך הָאט
די קַאונטי געזָאגט ַאז די קרית יואל
אומגעגנטַ ,ארום פופציג מייל פון דער
סיטי ,איז די מַאקסימום ווייטקייט ווָאס
שטָאטישע מענטשן וועלן פָארן צו
בַאזוכן ַאזַא ּפלַאץ ,און מער פון דעם איז
שוין צו ַא לַאנגע נסיעה.
במשך דעם פַארלָאפענעם זומער
הָאט מען געהערט פון די סטעיטַ ,אז
ָאנהויב ווינטער וועט די "סטעיט געימינג
קָאמישָאן" מעלדן וועלכע קַאסינָא
פָארשלַאגן וועלן ָאנגענומען ווערן.
תושבי קרית יואל ,איבערהויּפט
די חברי הנהלת הקרי' אלס די וואס
פארטרעטן די איינוואוינער ,הָאבן
אויפגענומען מיט גרויס זָארג און
שרעק די ַאנטוויקלונגען ,שּפירנדיג ַאז
די ּפלענער פון הָאבן ַא קַאסינָא דָא אין
שכינות איז ַא שרעקליכע סכנה ווָאס
לָאקערט אויפ'ן בלי און עתיד פון קרית
יואל ,די "ירושלים ד'ַאמעריקע" זָאל
קענען ָאנהַאלטן איר קדושה און המשכת
הדורות בדרך ישראל סבא עד ביאת
הגואל.
*
מיט גרויס כובד ראש הָאבן די חברי
הנהלת הקרי' דורכגעטָאן דעם מצב
און געקומען צום בַאשלוס ַאז דער
וועג אָ ּפצוהַאלטן די שרעקליכע סכנה
איז דורך ַא לעגַאלן קַאמף אין געריכט.
דער מהלך ,ווי פָאלגנד געשילדערט,
הָאט זיך ב"ה ַארויסגעשטעלט צו זיין

דער ריכטיגער וועג בסייעתא דשמיא
עפ"י דעת תורה ודינא דמלכותא ,סיי
מיט'ן ַארויסברענגען עפנטליך דָאס וויי-
געשריי פון קרית יואל אויפ'ן געפַאר
פון די קַאסינָא ּפלענער ,און סיי מיט
ַא קרעפטיגן לעגַאלן יסוד מיט ווָאס
אָ ּפצושלָאגן די גזירה.
די עלעמענטַארע סכנות ברוחניות
ובגשמיות ווָאס ַאזעלכע קַאסינָא
צענטערן ברענגען ָאן פַאר די אומגעגנט
היל"ת ,איז גוט פַארשטענדליך .עס ציט
ָאן עלעמענטן פון די נידריגסטע קרייזן,
און ברענגט ַאהער ַא געמיש פון געמיינע
יונגען און ַאנדערע חולאת'ן ,ווָאס ווָאלט
בשום אופן נישט געטָארט ערלויבט
ווערן ַאז דָאס זָאל טַאקע ווערן ַא פַאקט.
און דָאס איז אויסער די גשמיות'דיגע
ענגשַאפטן פון טרַאפיק ,ווַאסער און
סוער איינריכטונגען ,ווָאס ַאזַא צענטער
ברענגט מיט זיך מיט .דעריבער איז
די הנהלת הקרי' געווען ַאנטשלָאסן
אונטערצונעמען דעם לעגַאלן קַאמף,
אויסגערעכנט ָאבער ַאנטשלָאסן.
דער ערשטער שריט איז געווען
ַאן אומצוויידייטיגע "רעזָאלוציע"
ווָאס דער ווילעדזש בָאורד הָאט
אונטערגעשריבן און ּפרָאקלַאמירטַ ,אז
קרית יואל טוט זיך קעגנשטעלן קעגן
סיי וועלכן ּפלַאן אויפצובויען די צוויי
קַאסינָאס אין שכינות פון קרית יואל .די
רעזָאלוציע הָאט ַאנטהַאלטן שטַארקע
סיבות פַארווָאס דָאס זָאל נישט קענען
גענומען ווערן אין בַאטרַאכט ,און
איז ַארומגעשיקט געווָארן פַאר ַאלע
ּפָאליטישע און מוניציפַאלע בַאַאמטע
און אויך צו די מידיַא ַאגענטורן .די
פַארשּפרייטע רעזָאלוציע הָאט שוין
פון דער ערשטער מינוט געשַאפן ַא
ּפָאזיטיווע "ּפָאבליק רילעישָאנס"
קַאמּפיין ,פַארווָאס קרית יואל קען נישט
און טָאר נישט שטיצן ַאזַא געדַאנק.
עס הָאט ָאבער יעדער פַארשטַאנען ַאז
דָאס איז גוט ַאלס ַאן ָאנהויבָ ,אבער ווען
די רעדע איז פון ַאזויפיל מיליָאנען ווָאס
קען ַאריינפליסן אין די לָאקַאלע טַאון

קַאסעס און צו די סטעיט ,וועט מען ַאזַא
קַאמף נישט קענען געווינען נָאר דורך ַא
"ּפָאבליק רילעישָאנס" קַאמּפיין.
ווילעדזש
דער
הָאט
דַאן
אונטערגענומען דעם מער אינטענסיוון
"לעגַאלן קַאמף" קעגן די צוויי קַאסינָאס.
קרית יואל הָאט ַאריינגעטרָאגן צוויי
בַאזונדערע "לָאו-סוטס" אין די געריכטן,
קעגן די צוויי קַאסינָא ּפלענער ממש ביים
גרעניץ פון שטעטל ,אין וואודבורי און
בלומינגרָאוו.
אין די ָאנקלַאגעס קָאנצענטרירט זיך
קרית יואל בעיקר אויף "מוניציּפַאלע"
טעמעס ,צב"ש ,פרעגנדיג וויַאזוי די
לָאקַאלע טַאונס און ווילעדזשעס הָאבן
זיך געקענט פַארפליכטן צוצושטעלן
די ריזיגע קווַאנטומס פון סוער ווָאס
ַאזעלכע גיגַאנטישע ּפרָאיעקטן וועלן
פַארלַאנגען ,ווָאס דָאס גייט אויפ'ן
חשבון פון די ַאנדערע געגנטער אין
שכינותַ ,ארייננעמענדיג קרית יואל ,סיי
בהווה און נָאכמער בעתיד .די טענה הָאט
נישט בַאהַאלטן די אירָאניע ַאז בשעת
ַארומיגע עלעמענטן אין וואודבורי און
בלומינגראווָ ,אפיציעל און אומָאפיציעל,
קעמפן ַאזוי פַארביסן קעגן ּפרָאיעקטן
ווָאס קרית יואל הָאט אונטערגענומען
די לעצטערע יָארן ,צי איז דָאס דער
מַאכטפולער "ּפייּפליין ּפרָאיעקט"
לטובת דעם ווַאסער-געברויך פון קרית
יואל ָאדער די סוער צוזַאמַארבייט פון די
קַאונטי מיט קרית יואל ,און ַאלעס מיט ַאן
אויסרייד ַאז דָאס טוט אונטערמינעווען
זייער סוער און ַאנדערע געברויכן ,און
דָא ּפלוצים טיילן זיי סוער צוזָאגן מיט ַא
ברייטער הַאנטָ ,אן די מינדסטע שטודיעס
וויַאזוי ַאזַא זַאך וועט ַאפעקטירן די
אומגעגנט.
דָאס זעלבע קומט גלייכצייטיג צו
ליכט איבער דער ַאנעקסעישָאן .פון
איין זייט וויינען די העצערס מיט
קרָאקָאדיל טרערן ַאז די ַאנעקסעישָאן
וועט נעגַאטיוו ווירקן אויּפ'ן טרַאפיק פון
די אומגעגנט ,שוין נָאכדעם ווָאס קרית
יואל הָאט ּפרָאצענטועל די ווייניגסטע

Regarding Other Proposals in Region One, Zone Two
The Board determined that to fulfill the intent of the Act, the one gaming facility license in the region should be
awarded to a qualified and desirable Applicant in Sullivan County or Ulster County. While the Board recognizes
that an Orange County casino could generate substantial revenues as a result of proximity to New York City,
review of other scenarios found any additional facility in Orange County or a second facility in Sullivan County
could destabilize the health of a single project in the traditional Catskills area. Therefore, the Board has
determined not to recommend the award of a license to any proposal in Orange County or a second facility
in the Catskills counties. The Board notes that certain proposals in Orange County had attractive features
including strong casino operators, established loyalty programs and supplemental license fees but also had
weaknesses, including (depending on the Applicant) local opposition, environmental concerns with proposed
sites that threatened to delay their speed to market, traffic issues, and uncertainties about the
financial condition of the sponsor and/or proposed financing package. Moreover, because of their proximity
to New York City, all of the Orange County proposals resulted in a high level of cannibalization of existing
downstate gaming facilities.
In the case of the Nevele proposal, a critical concern is that the proposal required $240 million of equity
financing that is not yet committed. A very substantial share of such equity capital is proposed to come from
firms that lack experience in the gaming industry and that did not submit financial statements.
The Board finds the Mohegan Sun proposal to be compelling. However, the Board determined, through an
overall comparison of the two, that Montreign is a more comprehensive and well-measured proposal.
While the Board notes there were strengths and weaknesses among all three Catskills Applicants, the Board
concludes that Montreign offers the superior proposal based upon consideration of all of the statutory factors.

סינא,
קא ָ
באקומט נישט קיין איין ַ
קאונטי ַ
ראנדזש ַ
קאמיטע" דערקלערט ַאז ָא ַ
סינא ָ
"קא ָ
די ַ
האט אויך
וואס ָ
קאלע ָא ּפ ָאזיציע"ָ ,
"לא ַ
דערפאר רעכענען זיי אויס ָ
ַ
און צווישן די סיבות
סינאס
קא ָ
לאנטע ַ
געפ ַ
נקלאגעס פון קרית יואל קעגן די ּ
ַאריינגענומען די געריכטליכע ָא ַ

"קַארסּ-פער-מענטש" רַאטע פון דער
גַאנצער געגנטָ ,אבער ווען עס קומט
צו די קַאסינָאס ווָאס אירע טרַאפיק
נָאכווייען זענען אומגעהויער און אויך
אומפַארמיידבַאר ,דָארט זענען זיי
בכלל נישט בַאזָארגט און ַאלעס ווערט
אונטערגעשריבן ָאן קיינע שאלותָ ,אן
דָאס מינדסטע אחריות פַאר דער געגנט.
די דאָ ּפלטע קלַאגע פון קרית יואל
הָאט געהַאט ַא שטַארקן אָ ּפקלַאנג ,סיי
אין די מידיַא און סיי ביי די לָאקַאלע און
סטעיט בַאַאמטעַ ,ארויסברענגנדיג די
שטַארקע ּפונקטן אויפ'ן לעגַאלן בַאזיס,
מיט הָאפענונג ַאז דָאס וועט בס"ד העלפן
אָ ּפשטעלן די ּפלענער ,עס זָאלן חלילה
נישט אויפגעשטעלט ווערן דָא ַאזעלכע
נידריגע צענטערן אין די גלילות פונעם
ּפלטרין של מלך.
*
במשך די ווָאכן דערנָאך ,הָאט די
הנהלת הקרי' אָ ּפגעהַאלטן נָאכַאנַאנדע
בַארַאטונגען איבער די קריטישע טעמע,
און געווען אין רעגלמעסיגע קָאנטַאקטן
מיט לעגַאלע מומחים ,און זיך געלאזט
קאסטן א הון תועפות פאר די גרעסטע
פראפעסיאנאלן אין דעם הינזיכט,
ווי אויך מיט וויכטיגע סטעיט און
לעגַאלע פָארשטייער ,איבער די קַאסינָא
ַאנטוויקלונגען.
דעם דריטן טָאג סליחות ,דינסטָאג
ּפר' האזינוַ ,א טָאג פַאר ערב ראש השנה
תשע"ה ,איז געווען דער גרויסַארטיגער
טָאג ווען די קרית יואל ָאנקלַאגע הָאט
אָ ּפגעהילכט איבער די גַאנצע סטעיט ,און
געשטעלט דעם טָאן אויפ'ן ווייטערדיגן
גַאנג פון די טעמע.
אין דעם טָאג איז פָארגעקומען ַא גָאר
וויכטיגע זיצונג דורך די "ניו יָארק סטעיט
קַאסינָא לָאוקעישָאן ּפלענינג" בָאורד,
צו הערן די פָארשלַאגן און מיינונגען,
ּפָאזיטיוו און נעגַאטיוו ,פון איינוואוינער
אינעם קעטסקיל/הָאדסָאן וועלי רַאיָאן,
איבער די קַאסינָא ּפלענער ווָאס זענען
ַאריינגעגעבן געווָארן פַאר די קעטסקיל
און ָארַאנדזש קַאונטי אומגעגנט ,דאס
איז געווען איינס פון דריי באזונדערע
טעג פאר די דריי ראיאנען.
די לאקאלע הירינג איז פָארגעקומען
אין ּפַאקיּפסי ,ניו יָארק ,מיט דער
בַאטיילונג פון סטעיט בַאַאמטע ,קַאסינָא
פירמעס ,לָאיערס ,אא"וו ,ווָאס הָאט
ָאנגעהַאלטן פַאר ַאזויפיל ווי צוועלף
שטונדן! די ּפרעסע הָאט אפילו
בַאריכטעט מיט איבעררַאשונג וויפיל
מענטשן זענען געקומען פַארשרייען און
ּפרָאטעסטירן די קַאסינָא ּפלענער ,פיל
מער ווי גערָאכטן.
ַא הויכּפונקט ביים הירינג איז געווען
די ָאפיציעלע שטעלונג פון קרית יואל,
וואו עס הָאט אויפגעטרעטן הרה"ח
ר' אהרן פעלבערמאן הי"ו ,דער
"גָאווערמענט רילעישָאנס" פַארטרעטער
פונעם ווילעדזש ,וועמענ'ס רעדע הָאט
שטַארק אויסגענומען ביי די פילע
צוהערער .צווישן ַאנדערן הָאט ער קלָאר
ַארויסגעברענגט און פַארשטענדליך
מסביר געווען פַאר די גוי'אישע צוהערער
דעם הַארבן ענין פון "ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם" .ער הָאט
ערקלערט ַאז "אידן אין ַאלע דורות איבער
דער גַאנצער וועלט זענען צוגעבינדן צו
דער תורה הקדושה און אָ ּפצוהיטן די
דָאזיגע מצוה ,און צוליב דעם לעבן אידן
אָ ּפגעזונדערט און בַאשיידןַ ,ארויס פון די

איינפלוסן פון דער דרויסנדיגער וועלט".
ר' אהרן הָאט ווייטער ערקלערט וויַאזוי
אידן זענען ַאהערגעקומען קיין ַאמעריקע
נָאך דער צווייטער וועלט קריג און זענען
שָאקירט געווען פון די מָאדערנקייט און
אויסגעלַאסנקייט פון דער ַאמעריקַאנער
גַאס ,וויַאזוי רביה"ק מרן בעל דברי יואל
זי"ע הָאט ַאוועקגעשטעלט די שטָאט
קרית יואל ַאוועק פון דער רוישיגער
גַאס ,צולייגנדיג ַאז די בַאשיידנקייט
און איידלקייט פון דער שטָאט קען
ַאוועקגערויבט ווערן אויב די קַאסינָאס
וועלן אויפגעשטעלט ווערן הַארט ביים
שוועל פון קרית יואל.
דערביי איז ּפרעזענטירט געווָארן ַא
בריוו פונעם סוּפעראינטענדענט פון
מוסד הק' "שערי חמלה" ,ר' יואל ּפעטלין
הי"ו ,וועלכער הָאט ַארויסגעברענגט ַאז
קרית יואל איז איינס פון די שנעלסט-
ווַאקסנדע געגנטער אין גַאנץ ַאמעריקע
בליעה"ר ,און איז אויך דער יונגסטער
ווילעדזש מיט ַא דורכשניטליכע יָארגַאנג
פון ַאזוי יונג ווי עלף יָאר ַאלט ,ווָאס
בַאדייט ַאז די קַאסינָאס ווָאס ווערן
געּפלַאנט נעבן קרית יואל ,קענען הָאבן
ַא נעגַאטיווע ווירקונג אויפ'ן חינוך און
ערציאונג פון ַאזויפיל יונגע קינדער ח"ו.
גוט
ווערט
בריוו
אינעם
ַארויסגעברענגט די שטעלונג פון
ַאלע תושבי העיר ,נעמליךַ ,אז ביים
"רעפערענדום" אין תשע"ג ,אויף די
פרַאגע צי מ'זָאל בַאשטעטיגן קַאסינָאס
אין ניו יָארק ,הָאבן כולם כאחד ,גַאנצע
ּ 96פרָאצענט פון די שטָאט ,געשטימט
דערקעגן.
דער קרית יואל ווילעדזש ַאדווָאקַאט
מר .דזשאוויד אפזעלי הָאט געגעבן
ַא לענגערע ערקלערונג איבער ַאלע
לעגַאלע ַאסּפעקטן און ּפרָאבלעמען
ווָאס די צוויי פָארגעשלָאגענע
קַאסינָא ּפרָאיעקטן בשכינות פון קרית
יואל וועט ברענגען .אפזעלי הָאט
ַארויסגעברענגט ַאז לויט'ן געזעץ מוז
די סטעיט נעמען אין בַאטרַאכט דער
אימּפַאקט ווָאס קַאסינָאס וועלן הָאבן
אויף ַאלע ַארומיגע מוניציּפַאליטעטן.
"בַאזונדער" הָאט ער געזָאגט "הָאט דער
ווילעדזש בַאשטעטיגט ַא רעזָאלוציע
אין קעגנערשַאפט צו די קַאסינָאס ,און
די רעזָאלוציע מוז ַאריינגענומען ווערן
ַאלס טייל פונעם קַאסינָא בַאשטעטיגונג
ּפרָאצעדור".
ַאדווָאקַאט אפזעלי הָאט דַאן
פַארשידענע
די
ַארויסגעברענגט
נעגַאטיווע ווירקונגען ווָאס די קַאסינָא
ּפרָאיעקטן וועלן הָאבן אויפ'ן לָאקַאלן
ענוויירָאמענטַ ,אריינגערעכנט די
מעגליכקייט ַאז ס'וועט ברענגען ַא
ווַאסער-מַאנגל" :די קַאסינָא ּפרָאיעקטן
וועלן פַארלַאנגען ַא גרויסער מָאס
ווַאסער-סוּפליי ,און דָאס וועט
ַאפעקטירן די שויןַ-אזוי-אויך גָאר
ווַאסער-סוּפליי
איבערגעשטרענגטע
פַאר די לָאקַאלע איינוואוינער פונעם
רַאיָאן .עקזיסטירנדע ווַאסער-קוועלער
און סיסטעמען און ַאזוי אויך נייע
צוערשט
מוזן
ווַאסער-קוועלער,
סערווירן די איינוואוינער פונעם געגנט,
ָאבער דערווייל הָאבן בלומינג-גרָאוו און
ווָאודבָארי נָאכנישט ערקלערט וויַאזוי
זיי וועלן זעטיגן דעם נייעם געברויך פַאר
ווַאסער ווָאס וועט צוקומען צוליב די
קַאסינָאס ",הָאט ער געזָאגט.
ַא צווייטער גרויסער ּפרָאבלעם,
הָאט אפזעלי ַארויסגעברענגט ,איז
איבער סוער געברויך" :די געּפלַאנטע
צוויי קַאסינָאס וועלן ברענגען ַא פרישן
געברויך פַאר סוער ,ווָאס דערווייל זענען
נישט ַאהערגעשטעלט געווָארן קיין
קלָארע ּפלענער וויַאזוי בלומינג-גרָאוו
און ווָאודבָארי וועלן זיך סּפרַאווען
דערמיט .די ָארַאנדזש קַאונטי "הערימַאן
וועיסט-וואטער טריעטמענט ּפלענט"
איז שוין ַאזוי אויך איבערגעשטרענגט,
(פארזעצונג אויף זייט )17
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קרית יואל אָטעמט אָּפ
פון "קאַסינאָ" געפאַר
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און די צוויי דערמַאנטע מוניציּפַאליטעטן
הָאבן נישט געהַאט לעגַאל די רעכט
צו בַאשטעטיגן די קַאסינָא ּפרָאיעקטן
איידער'ן קריגן רשות פונעם גַאנצן סוער
דיסטריקט ,וועלכע נעמט ַאריין קרית
יואל".
דריטנס ,הָאט מר .אפזעלי
ַארויסגעברענגט דעם שטַארקן אימּפַאקט
ווָאס דָאס וועט הָאבן אויפ'ן טרַאפיק און
בכלל אויפ'ן לעבנסשטייגער און לעבנס-
קווַאליטעט" .די קַאסינָא ּפרָאיעקטן
וועלן ברענגען פרישע ָאנגעשטויסענע
טרַאפיק ,שווערע גערודער ,קולות,
איבריגע לעקטער-בַאנוץ ,שווערע
גערוכן און לופט פַארּפעסטיגונג ,און
די ַאלע זַאכן וועלן דירעקט ַאפעקטירן
די איינוואוינער פון קרית יואל ,ווייל די
שָאסייען ַארום פירן דירעקט ַאריין קיין
קרית יואל" – הָאט ַאדווָאקַאט אפזעלי
געזָאגט.
צום לעצט הָאט ער ַארויסגעברענגט
דעם פַאקט ַאז פונעם לעגַאלן
שטַאנדּפונקט זענען די בַאשטעטיגונגען,
ווָאס בלומינג-גרָאוו און ווָאודבָארי
הָאבן געגעבן פַאר די קַאסינָא פירמעס,
גענצליך נישט פעליג" .די סטעיט
געזעצן פַארלַאנגט ַאז ביי ַאזַא גרויסן
ּפרָאיעקט זָאל ווערן דורכגעפירט ַאן
איבערזיכט אויפ'ן ענוויירָאמענטַאלן
אימּפַאקט ווָאס עס וועט הָאבן אויפ'ן
געגנט ,און וויבַאלד ַאזַא איבערזיכט
איז נָאכנישט דורכגעפירט געווָארן,
זענען די בַאשטעטיגונגען דורך די
צוויי מוניציּפַאליטעטן אויטָאמַאטיש
ווערדלָאז לויט'ן געזעץ .דעריבער
בעטן מיר ַאז די קַאסינָא קָאמיסיע זָאל
צוערשט פַארלַאנגען ַאז ַא פולקָאמע

ענוויירָאמענטַאלע איבערזיכט זָאל
דורכגעפירט ווערן ,און ערשט נָאכדעם
וועלן די מוניציּפַאליטעטן קענען געבן
זייער בַאשטעטיגונג פַאר די קַאסינָא
פירמעס".
דעם ַאדווָאקַאט אפזעלי'ס לענגערע
ּפרעזענטַאציע הָאט איבערגעלָאזט
ַא שטַארקן איינדרוק אויף די פילע
פַארזַאמלטע ,און בַאזונדער אויף די
מיטגלידער פון די "קַאסינָא לָאוקעישָאן
ּפלענינג בָאורד" .לעגַאלע עקסּפערטן
הָאבן שוין דַאן אויסגעדרוקט הָאפענונג
ַאז דער צוגַאנג וועט שלָאגן ווָארצלען
און וועט בעזר השם ברענגען ַאז די
סטעיט אויטָאריטעטן זָאלן ַארויסווַארפן
די אַ ּפליקַאציעס פון די קַאסינָא פירמעס
וועלכע ווילן בויען די ּפרָאיעקטן גָאר
נָאנט צו אונזער הייליגער שטָאט קרית
יואל.
*
אגב ,מיט געווַאלדיגע השגחה
ּפרטית איז דעמָאלט ,ממש ַא טָאג
פריער ,געקומען ַא דערקלערונג פון די
ניו דזשערסי סטעיט-סענַאט קעגן ַא
קַאסינָא ּפלַאן אין טַאקסידאָ  ,ניו יָארק.
ווי קומט ניו דזשערסי ַאהער? ווייל דער
גיגַאנטישער  1.4מיליָאן-סקווער-פוס
קַאסינָא אין טַאקסידָא ווָאלט בַאדַארפט
ַאריינשניידן זייער טיף אין ַא ווַאלד ווָאס
ניו דזשערסי ּפלָאגט זיך שוין צווָאנציג
יָאר צו ּפרעזערווירן ,ווייל פון יענע רייפע
נַאטורליכע ערד קומט ַאריין ווַאסער פַאר
דריי מיליָאן ניו דזשערסי איינוואוינער.
דָאס איז געקומען ַא מָאנַאט נָאכדעם
ווָאס די "ּפַאלעסיידס אינטערסטעיט
ּפַארקוועי קָאמיסיע" הָאט שַארף
ַאנטזָאגט צו לָאזן נוצן ַא לָאקַאלע ליניע

הנהלת קרית יואל פארלאנגט פון געריכט ָא ּפצושטעלן
די קאסינא ּפלענער הארט ביי די גרעניצן פון קרית יואל
(עטליכע חדשים איידער די קאמיסיע'ס אפשטימונג)
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ווָאס ווָאלט געהָאלפן ָאנצוקומען צום
געּפלַאנטן קַאסינָא .דָאס איז געווען ַא
מעכטיגער דורכפַאל פַאר'ן טַאקסידָא
ּפלַאן ,און אויך געווען ַא בַאווייז ַאז
בלומינג גרָאוו און ווָאודבָארי איגנָארירן
דעם טרַאפיק-קריזיס ווָאס קַאסינָאס
וועלן ברענגען ,בשעת ַאנדערע געגנטער
פַארשטייען ַאז מען דַארף ערנסטע
שריט דערוועגן .און די ניו דזשערסי
קעגנערשַאפט צום טַאקסידָא ּפלַאן הָאט
אויך איבערצייגט ַאז ַאלע וויכטיגע
זָארגן ווערן איגנָארירט ביי ווָאודבָארי
און בלומינג גרָאוו.
דָאס ַאלעס הָאט געמַאכט פיל
שטַארקער און הַארבער די טענות
פון קרית יואל ַאז די געּפלַאנטע
ּפרָאיעקטן נעבן איר שטָאט זענען
אומַאקצעּפטירבַאר.
*
גָאר ַא שטַארקער השתדלות
איז געקומען מצד קרית יואל ביים
גָאווערנָארס בַאזוך אין קרית יואל פאר
די ווַאלן (זעה בַאזונדערע ַארטיקל
דערוועגן) ,ווען דער געערטער
גָאווערנָאר קָאומָא הָאט אָ ּפגעשטַאט
ַא בַאזוך אין שטוב פון רבינו הגה"ק
שליט"ַא אויף צַאנז קָאורט ,וואו די
טעמע פון די קַאסינָאס הארט נעבן
קרית יואל איז אויפגעברענגט געווָארן
עטליכע מָאל ,סיי דורכ'ן ראש הקהל
וראש העיר הרה"ח ר' אברהם ווידער
הי"ו אין זיין רעדע צום גאווארנער און
סיי אינעם שמועס פון רבינו שליט"ַא
מיטן גָאווערנָאר ,בעטנדיג בתחנונים
ַאז די נידריגע אנטשטאלטן און ביליגע
פַארוויילונגס ּפלעצער זָאלן נישט
געבויעט ווערן אין די שכינות פון
אזויפיל טויזענטער אידישע קינדער.
עס איז קענטליך געווען ביים בַאזוך ַאז
דער גָאווערנָאר הָאט אויפגענומען די
בקשה מיט אן ערנסטקייט ,און עס הָאט
איבערגעלָאזט די הנהלת הקריה מיט ַא
שטַארקע הָאפענונג ַאז דָאס זָאל טַאקע
נישט צושטַאנד קומען.
*
אלענפאלס ,די אפיציעלע און לעגאלע

פָארשטעלונג פון קרית יואל הָאט
אָ ּפגעקלינגען נָאנט און ווייט ,פון די
לָאקַאלע מוניציּפַאליטעטן בשכינות,
ביז די סטעיט פירער אין ָאלבַאני .די
השתדלות ,און אמונה און בטחון ַאז מען
טוט דעם ריכטיגן וועג עפ"י דעת תורה,
לשם שמים ,פַאר'ן הייליגן צוקונפט פון
קרית יואל ,הָאט עושה רושם געווען.
אינעם ערשטן טָאג חנוכה ,דער
טָאג פון "טמאים ביד טהורים" ,דער
לעכטיגער יום טוב פונעם "ּפך שמן
טהור פונעם כהן גדול" ,איז געקומען
די פרייליכע בשורה :די סטעיט קַאסינָא
קָאמיטע הָאט דערקלערט ַאז קיין שום
קַאסינאָ -פלָאן ווערט נישט בַאשטעטיגט
אין ָארַאנדזש קַאונטי ,נישט "ַאביסל
ווייט" פון קרית יואל און אוודאי נישט
דָא ממש בשכינות.
אין א לענגערע באריכט ,האט די
סטעיט קאמיטע קלאר ארויסגעזאגט די
אפיציעלע סיבות פארוואס די שכינות
פון קרית יואל איז נישט געווען געאייגנט
פאר א קאסינא" :די קאמיטע באטאנט אז
געוויסע פלענער אין אראנדזש קאונטי
האבן געהאט פאזיטיווע פאקטארן,
אבער האבן אויך געהאט שוואכקייטן,
אפאזיציע,
לאקאלע
דערונטער,
ענווייראנמאנטאלע זארגן ,טראפיק
אישוס ,זאכן וואס וואלטן געשטעלט
א געפאר אויף ברענגען די ארטיגע
[קאסינא] פלענער צו רעאליטעט".
פון אלע פלעצער וואס זענען "נישט"
באשטעטיגט געווארן ,האט קיין
איינס נישט באקומען אזא אפיציעלע
ערקלערונג פארוואס נישט ,נאר אז
אנדערע זענען געווען "בעסער ".נאר ביי
אראנדזש קאונטי וואס עס זענען געווען
די מערסטע און מאיאסטעטיש'סטע
אפליקאנטן שטייט ארויס די שוואכקייטן
פארוואס "נישט ",כאטש קרית יואל
ווערט טאקע נישט דערמאנט דירעקט
ביים נאמען ...קאמענטארן זענען
איבעריג ,ב"ה.
ווי נָאר די בשורה טובה איז
ַאריינגעקומען ,הָאבן די הנהלת הקרי'
איינגעמָאלדן די בשורה פַאר כ"ק מרן
רבינו שליט"א ,דער מרא דאתרא - ,וואס
האט באגלייט דעם גאנצן השתלשלות

פונעם קאסינאו פראבלעם ַ -אז קרית
יואל איז ב"ה ניצול געווָארן ,דָאס
הייליגע קריגל אויל פונעם כהן גדול -
דער מייסד העיר ,איז ב"ה גערַאטעוועט
פון די יונ'ישע קַאסינָא גזירה.
ווָאכן און חדשים שּפעטער איז נָאך די
ַארבייט פון די סטעיט קַאסינָא קָאמיטע
נָאך ַאלץ נישט פַארטיג .ווי געזָאגט,
הָאט מען צוריק געעפנט די ּפרָאצעדורן,
אויסצוקלויבן נָאך ַא פערטן ּפלַאץ פַאר ַא
קַאסינָא אין דער בָאפעלָא געגנט ,גערופן
די "סַאוטערן טיער".
ָאבער בריך רחמנא דסייעא לןַ ,אז די
גזירה ווָאס הָאט ח"ו געהויערט אויף
אונזער הייליגע לעכטיגע שטָאט קרית
יואל ,איז בטל געווָארן.
דָאס איז די פרייליכע נייעס ווָאס
מ'קען מעלדן שטייענדיג שוין גַאנץ נָאנט
צום הייליגן יום טוב ּפורים ,ליהודים
היתה אורה .עס איז געווען אין די בחי'
ווָאס מרדכי הצדיק הָאט געזָאגט פַאר
אסתר המלכה ,ווען אסתר הָאט געזָאגט
ַאז מ'קען נישט ַאריינגיין ָאן רשות; ווָאס
איז שייך צו טָאן; דער מצב איז חלילה
ביטער ,הָאט מרדכי הצדיק דַאן געזָאגט:
גיי צום קעניג ָאן קיין חשבונות .מיר
וועלן איינרייסן מיט תפילה ותחנונים און
דער בורא כל עולמים וועט שוין העלפן.
ביי די קַאסינָא גזירה הָאבן מַאנכע
געזָאגט :ווָאס קען מען טָאן ,די סטעיט
וויל ַאזוי שטַארק ,די אפליקאנטן דא
ארום האבן אינוועסטירט פילע מיליאנען
צו ווערן אפראווטָ ,ארַאנדזש קַאונטי
וויל ַאזוי שטַארק ,ווָאס קען קרית יואל
טָאן? ווָאס קענען שוין אויפטָאן די
הנהלת הקרי' פון ַא חסידישן שטעטל,
קעגן די מעכטיגע אינטערעסן פון די
מולטי-ביליָאן דָאלַארדיגע גלָאבַאלע
פירמעס מיט זייערע לַאביאיסטן און
רעגירונג שטיצע?
ָאבער מה עשה הקב"הַ .אז מען טוט
דעם רצון ד'ַ ,אז מען קעמפט לשם שמים,
מיט אחריות און אויסגערעכנטע שריט,
העלפט דער בורא כל עולמים און מען
גייט ַארויס מיט הצלחה ,תשועתם היית
לנצח ותקותם בכל דור ודור ,להודיע
שכל קויך לא יבשו ולא יכלמו לנצח.
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מצילי אש אפטיילונג
צוראטעווען
"מצילי אש" טעטיג ָא ּפ ַ
פארמעגנס און נפשות ביי
אידישע ַ
עטליכע לעצטיגע פייער אינצידענטן

מיט עטליכע ווָאכן צוריק הָאט ַא
פייער אויסגעברָאכן אין ַא דירה פרייטָאג
צו נַאכטס.
נָאכ'ן רופן פַאר הילף זענען מצילי
אש ווָאלונטירן געווען אויפ'ן ָארט אין
עטליכע סעקונדעס און הָאבן בַאלד
דורכגעפירט די ּפיקוח נפש ַארבעט צו
עווַאקואירן די דירה ,און נָאכ'ן זיכער
מַאכן ַאז עס געפינען זיך שוין נישט
קיין נפשות ,איז דער פייער פַארלָאשן
געווָארן דורך די גוי'אישע פייערלעשער.
דער פייער הָאט זיך ַארויסגעשטעלט
צו זיין ַאן עלעקטריק פייער ,ווָאס איז
ב"ה שנעל פַארלָאשן געווָארן ָאן קיין
מענטשליכע שָאדנס ב"ה.
*
ַא העלישער פייער הָאט פַארניכטעט
ַא גַאנצע איין-פַאמיליע הויז אין שכנות
פון קרית יואל .די פייער צינגען הָאבן
זיך גָאר שנעל און העליש פַארשּפרייט
און די ַארומיגע פייער קָאמּפַאניס
זענען ַארויסגערופן געווָארן צו העלפן
איבערצוקומען די פלַאמען.
עס הָאט זיך זיך דָארט שטַארק
ַארויסגעזען די געניטע ַארבעט פון
"מצילי אש" ,נָאכדעם ווָאס ַאלע ביימער
רינגס ַארום דעם הויז זענען בַאשּפריצט
געווָארן דורך די מצילי אש ווָאלונטירן,
וועלכע הָאט שטַארק געהָאלפן פַארמיידן
ַאז דער פייער זָאל זיך ח"ו נישט ָאנכאַ ּפן
אין די ביימער און אין די דערנעבנדיגע
הייזער.
*

ביי איין פַאל הָאט זיך ַאן ַאלַארם
סיסטעם אין ַא הויז צעפיפן ,און עטליכע
ווָאלונטירן זענען בַאלד ַארויסגעשיקט
געווָארן צו דערגיין דעם אורזַאך ,ווען
עווענטועל איז מען דערגַאנגען ַאז ַא
הייסע ווַאנע אין ַא דירה הָאט געברענגט
די הייסע ּפַארע צום ַאלַארם סיסטעם
ווָאס הָאט זיך צעפיפן.
עס איז אין ּפלַאץ צו דערמַאנען
די חשוב'ע איינוואוינער איבער דער
וויכטיגקייט פון רופן "מצילי אש"
אינפַאל מען הערט דעם ַאלַארם קלונגען
ביי ַא שכן ,און מען ווייסט נישט גענוי
ווָאס דער אורזַאך דערפון איז .עס איז
שוין אומצָאליגע מָאל אויסגעקומען ַאז
מען הָאט דורכדעם גערַאטעוועט לעבנס.
*
ַאן איינוואוינער אין עצי תמרים
געגנט ווָאס הָאט געשמעקט גַאז הָאט
ַאלַארמירט מצילי אש .ווען די מעמבערס
זענען ערשינען הָאבן זיי נָאך אייניגע
מינוטן ַאנדעקט דעם ליעק ביים שכן
אינעם גַאזּ-פייּפ ,און דָאס פַארמַאכט,
רַאטעווענדיג די איינוואוינער פון
פַארגַאזונג רח"ל.
*
פַאר געציילטע ווָאכן צוריק איז
ַאריינגעקומען ַא היסטערישער רוף צו
מצילי אש ווען עס איז ַארויסגעקומען
רויעך פון ַא בנין .די מעמבערס הָאבן
צוערשט אויסגעליידיגט דעם גַאנצן
בנין פון נפשות .דערנָאך הָאבן זיי דָאס

אונטערגעזוכט און געטרָאפן דעם
אורזַאך פון די רויעך ווען אין בעיסמענט
איז איינע פון די בוילערס אינעם בוילער-
שטוב געווען ַאקטיוו ָאבער ָאן ווַאסער
דערינען.
די רויעך ווָאס הָאט פַארפולט דעם
בנין און צוריקגעהַאלטן די איינוואוינער
פון ַאריינגיין צוריק אין בנין ,איז
אויסגעלופטערט געווָארן דורך די
מַאסיווע מערערע פענס ווָאס מצילי אש
הָאט ַאהינגעברענגט און ַאקטיוויזירט,
און נָאך ַא קורצע וויילע הָאט מען
געקענט צוריק ַאריינלָאזן די איינוואוינער
אין די געביידע.
*
ַא פייער-רוף איז ַאריינגעקומען
פון ַאן איינוואוינער וועלכער הָאט
דערשמעקט ַא פייער-גערוך ַארויסקומען
פונעם לָאנדרי-צימער .מצילי אש הָאט
דָאס תיכף בַאהַאנדלט און פַארלָאשן.
דער פייער איז געווען ַא תוצאה פון
ָאנגעזַאמלטע שטויב און לינד אינעם
דרייער-ווענט ,ווָאס הָאט ָאנגעפַאנגען
צו ברענען און זיך געהַאלטן ביים
אויסשּפרייטן ה"י.
מצילי אש הָאט פַארלָאשן דעם פייער
ָאן קַאליע מַאכן דעם דרייער ,דערנָאך
ווָאס לעצטנס זענען פָארגעקומען
סּפעציעלע מושטירונגען צווישן די
מעמבערס וויַאזוי צו לעשן פייערן ביי
דרייערס .דער דרייער איז פָארזיכטיג
אויפגעסקרולט געווָארן און בַאהַאנדלט
געווָארןָ ,אן עס צעברעכן ָאדער רואינירן.

"מצילי אש" זיך העפטיג צוגעגרייט
ווינטער-סעזאן
ָ
צום היי-יעריגן

מ'הַאלט שוין טַאקע ביים צווייטן
העלפט פונעם היי-יעריגן גָאר-
קַאלטן ווינטער-סעזָאןָ ,אבער ס'איז
נישט כדאי אויסצולָאזן צו בַאריכטן
איבער די מַאסיווע צוגרייטונגען און
איינריכטונגען ווָאס "מצילי אש" הָאט
אונטערגענומען ָאנהויב דעם סעזָאן צו
זיין דָאס בעסטע צוגעגרייט ווָאס מעגליך
אויפ'ן ווינטער ,בס"ד ,וואו עס זענען
ָאנגעגַאנגען מַאסיווע אונטערזוכונגען
אויף ַאלע פרָאנטן צו פַארזיכערן ַאז ַאלע
וויכטיגע מַאשינעריי און עקוויּפמענטס
אינערהַאלב דער מצילי אש עקוויּפמענט-
פלָאטע איז ריכטיג אויסגעשטַאט פַאר'ן
ווינטער על כל צרה שלא תבוא.
צום ערשט איז דורכגעפירט געווָארן ַא
רעוויזיע אויף די "גענערַאטָארס" וועלכע
הָאבן זיך אינעם עבר ַארויסגעשטעלט
ַאלס לעבנס-וויכטיג ַאז "מצילי אש"
זָאל קענען פונקציָאנירן אין פַאל פון
ַא קורץ-שלוס ,בפרט איז דָאס געווען

דרינגנד וויכטיג ביי די צוויי גרויסע
שטורעמעס די פַארגַאנגענע צוויי יָאר,
ווָאס ַאדַאנק די גענערַאטָארס הָאט מצילי
אש געקענט זיין ַאקטיוו אין די הצלת
נפשות ַאקטיוויטעטן אין יענע קריטישע
טעג ,בפרט פאר די ווָאס זענען ָאנגעוויזן
אין לייוו סוּפָארט מַאשינען.
דערנָאך איז דורכגעפירט געווָארן ַא
גרונטליכע אונטערזוכונג אויף די פילע
"ּפָאמּפס" ווָאס שטייען גרייט אינפַאל
ַא דירה-פַארפלייצונג ָאדער ּפייּפ-ליעקס
ווָאס דַאן זענען די ּפָאמּפס גָאר נויטיג
ַארויסצושעּפן די ָאנגעזַאמלטע ווַאסער,
ווָאס קען פַאראורזַאכן שווערע שָאדנס.
ווי אויך זענען אונטערגעזוכט געווָארן
די "רעדער קייטן" פון ַאלע מצילי
אש טרָאקס כדי דָאס צו קענען נוצן
ביי שנייאיגע וועטערס ,ווָאס דַאן איז
פילפַאכיג נויטיג ַאז די טרָאקס זָאלן
פָארן ָאן קיין שטער צו קענען ָאנקומען
צו די פַארמערטע הילפס-רופן אין די

דָאזיגע וועטערס.
סּפעציעל שיינט ַארויס דער
סּפעציעלער קעמיקאל ווָאס ווערט
ַאריינגעלייגט אין די "ווַאסער קענס"
ווָאס ליגט ביי יעדן מצילי אש ווָאלונטיר
אין קַאר .די ווַאסער קַאנעס ַאנטהַאלט
אין זיך צוויי-אוןַ-אהַאלב גַאלָאן ווַאסער
מיט ַא שטַארקן דריק-קרַאפט ווָאס איז
געצילט ַאז די ווָאלונטירן זָאלן ַאלץ
הָאבן גרייט אין קַאר ַא קווַאנטום ווַאסער
על כל צרה שלא תבוא.
אינעם ווינטער ,ווען די קַאנעס זענען
אויסגעשטעלט פַארפרוירן צו ווערן
צוליב ווָאס זיי געפונען זיך אין די
קַארס און זענען אויסגעשטעלט צו די
גרויסע פרעסטן ,הָאט מען דעריבער
אויסגעשטַאט יעדן מעמבער מיט דעם
ַאנטי-פריז קעמיקאל צוריקצוהַאלטן ַאז
די ווַאסער-קַאנעס זָאלן נישט פַארפרוירן
ווערן.

גאר ַאקטיוו אין די שווערע
"מצילי אש" ָ
שנייאיגע און גליטשיגע וועטערס
דער היי יעריגער ווינטער-
סעזָאן וועלכער הָאט אין ָאנהויב
נישט געצייגט ַאז דָאס וועט זיין ַאן
ערנסטער ווינטער ,הָאט זיך ָאבער
אינעם לעצטן חודש ַארויסגעשטעלט
צו זיין ַא גָאר שטורמישער ווינטער
מיט אומאויפהערליכע שנייען
און געפַארפולע גליטשן ,ווָאס
אויטָאמַאטיש פַארמערט דָאס די
הילפס-רופן און ַאקטיוויטעטן פון
"מצילי אש" ,און ווי ס'שטעלט זיך
ַארויס הָאבן זיי געשּפילט ַא העפטיגע
רָאלע ַארויסצוהעלפן אין די שווערע
צושטַאנדן ווָאס הָאט געהערשט אין
שטָאט.
פָאלגנד זענען עטליכע אינצידענטן
אין לויף פון די פַארגַאנגענע שנייען
און גליטשן ,וואו מצילי אש איז
געווען שטַארק ַאקטיוו צו ברענגען די
סיטוַאציעס אונטער קָאנטרָאל.
ביי איין פַאל איז ַאריינגעקומען ַא
היסטערישן רוף פון ַא בָאס דרייווער
ווָאס הָאט ַאהיימגעפירט תינוקות של
בית רבן שע"י מוסדותינו הק' ,איבער
זיין בָאס ווָאס איז ַאריינגעפַאלן אין
ַא "דיטש" אין די סעווען סּפרינגס
געגנט ,ווָאס טרָאץ אין שטעטל זענען
שוין די גַאסן  -אפילו אין די ערשטע
שעה'ן פונעם שניי  -געווען היבש
פארהעלטניסמעסיג געּפוצט ,איז
ָאבער אין די טַאון ביזדערווייל נישט
געווען געהעריג געּפוצט.
דער בָאס איז געווען הַאלב
ָאנגעפולט מיט קינדער ,ווען עס הָאט
זיך פַארקירעוועט אין זייט פון רָאוד
אין געבליבן שטעקן היבש שיף אין
ַא הויפן שניי ,נישט קענענדיג זיך ַא
ריר געבן .דער חשוב'ער דרייווער
הָאט זָאפָארט גערופן מצילי אש און
הָאט ביזדערווייל געמַאכט זיכער איז
קיינער פון די קינדער זענען חלילה
געשעדיגט געווָארן.
ווען מצילי אש איז ָאנגעקומען הָאבן
זיי צוערשט אָ ּפגעשלָאסן דעם גַאנצן
רָאוד ,אויסזָארג ַאז אויטָאס וועלן
ַאריינגליטשן אינעם בָאס ח"ו .דערנָאך
ווָאס זיי הָאבן פעסטגעשטעלט ַאז די
סיטוַאציע איז אונטער קָאנטרָאל און
ס'הערשט נישט קיין געפַאר ,הָאבן זיי

פַארָארדנט ַאז מ'זָאל נישט אויסלעשן
די מָאטָאר פונעם בָאס ,און די קינדער
זָאלן בלייבן זיצן אינעם ווַארעמען
בָאס ווילַאנג מען וועט טרעפן ַאן
ַאנדערע וועג זיי ַאהיימצופירן.
דָא זענען געקומען צוהילף די
טייערע "חברים" ווָאלונטירן ווָאס
הָאבן מיט עטליכע גרעסערע אויטָאס
ַאהיימגעפירט די קינדער צו זייערע
היימען ,און דערנָאך געַארבעט
ַארויסצושלעּפן די בָאס פונעם
"דיטש".
*
אין ַאן ַאנדערן פַאל איז
ַאריינגעקומען ַא רוף פון די רָאוונע
גַאס ווען ַאן אויטאָ -טרייבער הָאט
בַאמערקט ַא עלעקטריק-שטַאנג איז
אויסגעלייגט אויפ'ן רָאוד ,ווָאס הָאט
געקענט ח"ו ַאריינלייגן דורכפָארער
און פַארבייגייער אין ַא סכנה .מצילי
אש איז געווען ביי דער סצענע נָאך
אייניגע סעקונדען ,און זענען געווען
שָאקירט צו זען ַאז די סכנה איז פיל
גרעסער ווי פריער בַאמערקט ,ווען
דערנעבן פונעם שטַאנג איז געווען
קענטיג דעם או-ענד-אר גרינעם
קעסטל אינגַאנצן צע'מזיק'ט מיט
פילע ָאפענע היי-ווָאלט דרָאטן ,ווָאס
קען ח"ו עקסּפלָאדירן יעדע ליַאדע
מינוט .ווייזט אויס ַאז דָאס קעסטל איז
אין רעזולטַאט פונעם ַאראָ ּפפַאלנדן
שטַאנג צע'מזיק'ט געווָארן.
מצילי אש הָאט צוערשט
ַארומגענומען דעם ָארט מיט
זיכערהייט בענדלעך ,און פַארזיכערט
ַאז קיינער זָאל נישט צורירן צום
קעסטל ,און גערופן או-ענדַ-אר,
זָאל דָאס קומען פַאררעכטן ווי
ַאמשנעלסטן.
ַאזוי אויך איז ַאריינגעקומען נָאך
עטליכע רופן פון עטליכע ריכטונגען
אינעם שטעטל ,וואו ביימער זענען
געפַאלן אויף עלעקטריק דרָאטן צוליב
די שווערע ווינטן און שנייען ,ווָאס
מצילי אש הָאט אין דער ערשטער
געלעגענהייט קָאָארדענירט מיט או-
ענדַ-ארַ ,אז זיי זָאלן דָאס פַאררעכטן
און פַארמיידן פַאטַאליטעטן ח"ו.
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מצילי אש אפטיילונג
וויכטיגער שמועס מיט מצילי אש טשיף
סארט פייערן ,קלענערע ווי גרעסערע,
פארנומען מיט לעשן ַאזעלכע ָ
שטארק ַ
"קאך-פייערן" ,און מצילי אש איז ַ
געווארן ָ
פארמערט ָ
ַאזויווי לעצטנס זענען ַ
האט אונז איבערגעבן
געהאלטן ַא שמועס מיט'ן חשוב'ן געטרייען מצילי אש טשיף הר"ר יושע בלומענטאל הי"ו ,וועלכער ָ
רעדאקציע ָא ּפ ַ
האט די ַ
דעריבער ָ
פארמעגן בס"ד
ראטעווען אידישע ַ
פארמינערן ַאזעלכע אינצידענטן און ַ
האפנטליך ַ
וואס וועט ָ
פאר יעדן תושב צו וויסןָ ,
גאר וויכטיג ַ
וואס זענען ָ
אייניגע ּפונקטן ָ

צום ערשט ,איידער מיר פַאנגען ָאן מיט'ן עצם
שמועס ,איז גוט צו וויסן צוויי אינטערעסַאנטע
סטַאטיסטיקס )1 :דער סטַאטיסטיק צייגטַ ,אז ַא
גרויסע ּפרָאצענט פון פייערן אין שטוב ּפַאסירן אין
קָאך )2 .רוב פייערן ווָאס ּפַאסירן אין קָאך זענען די
פַאטַאליטעטן פילפַאכיג מער ווי ווען דער פייער
ווָאלט ּפַאסירט ַאנדערש-וואו.
פַארווָאס איז דָאס ַאזוי? זייער איינפַאך .אין
קָאך זענען סטַאנציָאנירט דער אויוון ,גַאז און נָאך
קָאכן-עלעקטעריק געצייגן ,ווָאס דער סך הכל איז
ַאז דער פייער הָאט מער ַא מעגליכקייט צו שנעל
צו פַארשּפרייטן ווי סיי וועלכן ַאנדערן צימער אין
שטוב ,און צוליב ווָאס געווענליך אין קָאך דרייט
מען זיך כסדר איז די סכנה פילפַאכיג גרעסער.
דעריבער איז גָאר פַארשטענדליך ַאז ַא מיטל צו
פַארמינערן די סכנה פון ַא פייער אין קָאך ,איז נישט
צו הַאלטן די פַאמיליע אָ ּפגעזונדערט פונעם קָאך
און פַארמיידן זיך צו דרייען דָארטַ .א קָאך נוצט מען
און דָאס איז דאס טָאג-טעגליכע ווירטשַאפט אין
יעדן שטוב ,און ָאן דעם קען מען זיך נישט בַאגיין.
די ריכטיגע מיטלען צו פַארמינערן קָאך-פייערן איז
ווען מען לערנט זיך אויס וויַאזוי צו זיין פָארזיכטיג
און דורך דעם פַארמיידן עגמת נפש און געלט-שָאדן.
דערפַאר וועלן מיר דָא ַאראָ ּפברענגען פַאקטן,
און ַאביסל געדַאנקען וויַאזוי מען זָאל ַאכט געבן
ווען מען איז אין קָאך ,און ווי אויך ווירקזַאמע
עצות און מיטלען על כל צרה שלא תבוא ,וויַאזוי
צו בַאהַאנדלען ַאזעלכע פייערס ,מיט די ווייניגסטע
שָאדנס ווָאס מעגליך.

וואס
יא טון און ָ
זאל ָ
וואס מען ָ
ָ
זאל נישט טון ווען עס
מען ָ
קאך-פייער
ּפ ַאסירט ַא ָ

קיך-פייערן ּפַאסירן געווענליך צוליב די פָאלגנדע
 4סיבות:
עסן ווָאס מען לָאזט קָאכן צו לַאנג און
.1
עס ווערט פַארברענט ,ביז דער גַאנצער טאָ ּפ פלַאמט
אויף.
עסן ,אויל ָאדער פעטנס וכדו' ,ווָאס רינען
.2
איבער פונעם טאָ ּפ ַאראָ ּפ אויפ'ן גַאז און עס פלַאמט
אויף.
דורך גַאז-רענטשעס ָאדער אויוונס ווָאס
.3
זענען שוין נישט אין ַא גוטן צושטַאנד.
דורך זַאכן ווָאס ליגן נָאנט צום גַאז-
.4
רענטש ,און כאַ ּפן זיך ָאן אינעם פייער ,ווי למשל,
הַאנטוכערּ ,פלַאסטיק עסצייג ,א.ד.ג.
מען דַארף געדענקעןַ ,אז ביי די דָאזיגע פעלער,
גענוי ווי ביי יעדן פייער ,אויב ברענגט מען נישט
גענוג פרי דעם פייער אונטער קָאנטרָאל ,דַאן וועט
די געלט שָאדנס זיין זייער גרויס ,און חלילה קען
עס אויך זיין פַאטַאל אויב נפשות ווערן געשעדיגט.
דעריבער מוז מען לייגן ַא הויּפט געוויכט אויף
דעם ַאז אינפאל עס ּפַאסירט ַאזעלכע פייערן איז דָאס
וויכטיגסטע ַאז דער פייער זָאל ווערן פַארלָאשן ווי
ַאמשנעלסטן .אין ַאלגעמיין ווען ַא טאָ ּפ מיט עסן
דערינען הייבט ָאן צו ברענען ,דַארף מען טון דריי
זַאכן ביי די ערשטע געלעגנהייט ,גיך און געשווינד,
ווי פַארשטענדליך נישט ָאנגעצויגן און היסטעריש.
אויסלעשן דעם פייער פונעם ברענער.
.1
צודעקן דעם טאָ ּפ מיט ַא דעקל .אויב מען
.2
הָאט נישט אויף דער מינוט קיין דעקל ,איז יעדע

זַאך ווָאס קען נישט ברענען ,גוט .ווי למשלַ ,א גענוג
גרויסע בעקעלע ווָאס קען פַארדעקן דעם גַאנצן
טאָ ּפ.
ַארויסגיין רופן הילף.
.3
עס איז וויכטיג צו בַאטָאנען דעם טייל פון גיין רופן
נָאך הילףַ ,אז אין געוויסע פעלער ווען מ'ַאנַאליזירט
די סיטוַאציע און מ'זעט ַאז דער פייער איז געכאַ ּפט
געווָארן גענוג בַאצייטנס ,דעריבער רופט מען נישט
פַאר הילף( ,ווָאס איז ,בדרך אגב ,זייער נישט ַא גוטע
זַאך ,ווייל דער פַאקט איז ַאז די פייערלעשער וועלן
נָאכ'ן גענצליך פַארלעשן דעם פייער ,זיכער מַאכן
פון פילע ווענדפונקטן ַאז דער ּפלַאץ איז שוין זיכער
און עס וועט זיך נישט צוריק ָאנצינדןַ ,א זַאך ווָאס
אויב איינער איז נישט געלערנט דערויף וועט נישט
וויסן וויַאזוי און וואו מען ברויך נָאכקוקן צי ַאלעס
איז שוין אין ָארדענונג)ַ ,אז אין ַאזַא פַאל איז גָאר
וויכטיג נישט ַאראָ ּפצונעמען דעם דעקל פונעם טאָ ּפ
איידער דער טאָ ּפ איז גענצליך אָ ּפגעקילט ,ווייל

אויב דער טאָ ּפ איז נָאך ַאביסל הייס דַאן קען דער
פייער ווידערַאמָאל אויפפלַאמען וויבַאלד ער הָאט
זיך ָאנגעזַאמלט ָאקסיזשען פון די לופט ווָאס ער
הָאט יעצט צובַאקומען.
לגבי אויסלעשן דעם פייער אויף דער אייגענער
הַאנט ,איז דָא פַארשידענע עצות און מיטלען ווָאס
מענטשן טוען ,ווי למשל לייגן זַאלץ ,מעל ,בעקינג
סָאדע ,מַאנכע נוצן ַא הויפן הַאנטוכער צו ּפרובירן
ַאזוי צו שטיקן דעם פייערָ ,אבער מען ברויך צו וויסן
ַאז די ַאלע זַאכן זענען איינגעשטעלט ,ווייל נישט
טָאן די הונדערטּ-פרָאצענטיגע ריכטיגע שריט אין
דער ריכטיגער מינוט ,קען זיין פַאטַאל ח"ו ,און
אויב מען פילט ַאז דער פייער איז נישט אונטער ַא
פולשטענדיגן קָאנטרָאל דַאן זָאל מען בַאלד זיכער
מַאכן ַאז יעדער איז אינדרויסן פון דער הויז ,און
זָאפָארט רופן הילף.
פילע ּפרובירן אין די ערשטע ָאנגעצויגענע מינוטן
קודם ַאליינס צו בַאהַאנדלען דעם פייער דורך דעם
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èæàì ñò ïåà ,ïñàâ éã óéåà ïèà÷àìô øòèøòãðåä ïòâðàäòâ ïøòåå ñò éåå éåæà
èàèù ïéà âðåðòãøà ïåà èéé÷ðééø éã èøòèù ñàåå ,õåîù òâéãìàååòâ à øòáéà
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איינפַאכסטן מיטל ,נעמליך צו "גיסן ווַאסער".
אויסערליך איז דָאך דָאס די גרעסטע רפואה פַאר ַא
פייערָ .אבער עס איז נישט אינגַאנצן ַאזוי .עס איז ַא
גרויסע ריזיקע און קען זיין גָאר פַאטַאל .קודם קען
דער פייער דורכדעם אויפפלַאקערן ווָאס פון דעם
ַאליין קען מען זיך אָ ּפבריען ,צווייטנס ,קען דָאס גורם
זיין ַאז דער אינהַאלט פונעם טאָ ּפ זאל ַארויסשּפריצן
גָאר ווייט ,און דָארט אונטערצינדן ַא פרישער פייער,
און אויך איז די שפֹ ריצנדע ווַאסער אויסגעשטעלט צו
גיין אונטערן טאָ ּפ און פון די היץ פונעם פייער קען
דָאס ַאליינס פָארמירן ַא מַאסשטַאבליכע היץ ווָאס
זָאל דירעקט פַארשנעלערן ַאז די אינהַאלט פונעם
טאָ ּפ זאל שַארף עקסּפלָאדירן און ַארויסטַאנצן פון
טאָ ּפ נָאך שנעלער .פַארשטייט זיך ַאז גיסן ווַאסער
הייבט די ריזיקע און סכנה פיל מער.
ַאן ַאנדערע מיטל ווָאס מענטשן טוען ווען ַא טאָ ּפ
ברענט ,מען נעמט דעם גַאנצן טאָ ּפ און מען לייגט
עס אינעם סינקָ ,אדער זענען דָא ַאזעלכע ווָאס לייגן
דָאס ַארויס אין ּפָארטש ָאדער אויף דער גַאס .דָאס
איז לכתחילה נישט קיין גוטע עצה און עס קען זיך
ענדיגן פַאטַאל חלילה .פילע מָאל איז דער טאָ ּפ
זייער הייס ,און ווען מען הייבט דָאס אויף בריט מען
זיך אָ ּפ און פַאר גרויס ווייטָאג לָאזט מען ַאראָ ּפ דעם
טאָ ּפ ,ווען דַאן קענען ּפַאסירן צוויי זַאכן.
נומער  .1מען ווערט גוט ָאנגעשּפריצט פון די
בריעדיגע עסן ווָאס ליגט אין טאָ ּפ .והשנית ,גיסט
זיך אויס די ברענענדיגע עסן אויף דער ערד ווָאס
ווי פַארשטענדליך מיינט דָאס ַא פרישער פייער אויף
ַא פרישע ּפלַאץ .דעריבער נעמט אין ַאכט :קיינמָאל
זָאל מען נישט ָאנכאַ ּפן ַא ברענענדיגע טאָ ּפ ָאן די
ריכטיגע קליידער מיט ווָאס די פייערלעשער זענען
אויסגעשטַאט .זייט געווָארנט!

זיכערהייט-פונקטן
ּ
עטליכע
קאכן
וויאזוי זיך אומצוגיין ביים ָ
ַ

ַאצינד וועלן מיר אויסשמועסן עטליכע ּפונקטן
ווָאס מ'דַארף ַאכטונג צוגעבן אין קָאך ביים קָאכן,
ַאז עס זָאלן ח"ו נישט ּפַאסירן קיין אינצידענטן.
קיינמָאל זָאל מען נישט לָאזן עסן אויפ'ן פלַאם
ָאן הַאלטן ַא נָאנטן אויג דערויף .בשעת'ן קָאכן איז
נישט די ריכטיגע צייט צו פַארברענגען מיט ַאנדערע
זַאכן ווָאס קענען ַאוועקנעמען די ווַאכזַאמקייט
פונעם טאָ ּפ אויפ'ן פלַאם.
אויב ברויך מען וויכטיג ַאוועקגיין פון שטוב,
בשעת מען לָאזט עסן אויפ'ן פלַאם ,דַאן זָאל מען
זיך פַארשטענדיגן מיט ַא שכנהַ ,אז זי זָאל ַאריינגיין
יעדע שטיקל וויילע כאַ ּפן ַא בליק אויפ'ן טאָ ּפ ,צי
ַאלעס איז אונטער קָאנטרָאל.
פַארשטענדליך ַאז דָאס גילט בלויז ווען עס איז די
רעדע ַאז מ'פַארלָאזט די שטוב ָאן קינדער דערינען,
ווייל אויב בלייבן קינדער אין שטוב מיט'ן טאָ ּפ
אויפ'ן פלַאם גרעניצט זיך דָאס מיט סכנת נפשות ,און
עס איז נישט גילטיג ַאז די שכנה גיט ַאכטונג ,ווייל
ַאלע "אומגעווענליכע" זַאכן ּפַאסירן געווענליך איין
מינוט נָאך ווָאס מען הָאט ַאקָארשט זיכער געמַאכט
ַאז ַאלעס איז אונטער קָאנטרָאל.
אפילו ווען מען איז יָא אין שטוב ,ברויך מען
געדענקען עטליכע זַאכן ווָאס מען זָאל נישט טון
בעת עסן ליגן אויפ'ן פלַאם:
בָאדן די קינדער איז טַאקע זייער ַא
.1
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²"À°

ìàåé úéø÷ éáùåú øàô ïòâðåæééååðà òâéèëéåå
ééðù à ïåô ìàô ïéà
èéî ïééâ åö âéèëéåå øòééæ æéà êéåà éåæà ,ñãåàø

ñãåàø éã óéåà ñøà÷ éã ï÷øàô èùéð ìàæ ïòî

éã êéìâòîîåà æéà ñò ìééåå ,"ñøàè÷òìôòø"

ñ÷àøè øòøàù éã éãë ñ÷àååãééñ éã óéåà øòãà

ééá ìòéöòôñ ,øòééâëøåã éã ï÷øòîàá ïìàæ ñøà÷

.ééðù éã ïöåô âéøòäòâ ïòðò÷ ïìàæ

êéæ ïòðò÷ ïåà êéæ ïòééøã ñøà÷ éã ïòåå ñøòðøà÷
.ïìòèùôà èùéð
êéìèøàååèðàøàô æéà øòðéåàååðééà øòãòé

èòåå ééðù éã èöåôòâ èùéð æéà ñò åàåå øòèøò éã
.èñàô éã ïøòååéìòã èùéð ïòî
(7

ñàåå æééà øò÷éèù éã íòæòá à èéî ï÷àäôàøà
ãðàèùîåà æéà ñàã ìééåå ,êàã ïåô ôàøà èâðòä
êéæ èééèùøàô) .æéåä ïåô ñðòøã éã ïôòìùåöôàøà
èùéð êéæ ìàæ øòðéé÷ ïáòâ âðåèëà ìàæ ïòî
ñàã èëòøá ïòî úòùá íòã øòèðåà ïòðéôòâ
.(ôàøà

(2

ìàæ ïòî æà ñéòåå-ååééøã éã ïåô ïåà øà÷ éã íåøà

(6

ééá ,ìèñò÷ èñàô ïééæ íåøà ééðù éã ïøàùåöôéåà

ïìàæ ï÷àèù òèùøòáéåà éã ïåô øòðéåàååðééà

ïåô ééðù éã ÷òååà èöåô ïòî ïòåå ïáòâ âðåèëà

(1

.ñãåàø éã óéåà ééðù éã ïøòãééìù èùéð
ïééèù åö èùéð øòãðé÷ éã óéåà ïáòâ âðåèëà

(3

èùéð ìàæ ñò éãë øòøàù ÷àååãééñ éã ïáòð
.äðëñ ïéé÷ åö å"ç ïòîå÷åö
éã óéåà ïæàì èùéð ïòî ìàæ êéåà éåæà

(4

øòãà ,êòìååàù ,ñðò÷ ùæãéáøàâ ïéé÷ ñ÷àååãééñ
íòðåô ïëàøáåö ïøòåå ïëàæ éã ìééåå ,äîåãëå ñ÷ééá
.÷àøè øòøàù
ìàæ ,âéùèéìâ ïòðòæ ñãåàø éã ïòåå ïèééö éã ïéà

(5

éã óéåà ïééâ ïåô êéìâòî èééåå éåå ïãééîøàô êéæ ïòî

÷ðàã èéî

ùæãéìéåå éã

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

שמועס מיט
מצילי אש טשיף
(פארזעצונג פון זייט )21

וויכטיגע זַאךָ ,אבער נישט ווען עסן קָאכט זיך אויפ'ן פלַאם .די מציאות
צייגט ַאז ווען מען איז פַארנומען מיט עּפעס ַאנדערש ,וועט מען זיך
געווענליך פַאררעכענען מיט דער צייט ווָאס דויערט ַאז דָאס עסן זָאל
זיך אָ ּפקָאכן ,און אינצווישן וועט דָאס עסן פַארברענט ווערן און די
רעזולטַאטן דערפון דַארף מען נישט ַארויסברענגען.
גיין עּפעס נעמען פון ַא שכן "נָאר פאר איין מינוט" און טַאקע
.2
עּפעס ַאן עסנווַארג געברויך ווָאס מען וויל צולייגן צום טאָ ּפ ,טַאקע "די
מינוט" מיינט גָאר ַאסַאך ,ווָאס ַאסַאך ווָאלטן געווָאלט ַאז די מינוט זָאל
נישט פַאראורזַאכן דָאס ווָאס הָאט שוין ליידער פַאראורזַאכט אינעם
עבר .דערפַאר ,לָאזט נישט איבער דעם טאָ ּפ איבער'ן פייער ַאליין ָאן
קיין אויפזיכט פון ַאן ערווַאקסענעם אפילו "פַאר איין מינוט".

כזאמקייט
לערט-ווא ַ
ַ
העכערער ַא
גאז-רענטשעס
ביי ַ

עס איז שטַארק וויכטיג כסדר צו זיין ווַאכזַאם און פעסטשטעלן
צי דער גַאז-רענטש איז אין ַא גוטער צושטַאנד .אויב עס הָאט סיי
וועלכער קליינליכער ּפרָאבלעם ,דַארף מען רופן ַא ּפרָאפעסיָאנעלער
פַאכמַאן ווָאס זָאל מַאכן זיכער ַאז ַאלעס איז אין ָארדענונג און זיכער
צום ניצן .עס קָאסט טַאקע אַ ּפָאר דָאלערָ ,אבער נָאך ַאלס ביליגער ווי
דַארפן ַאלעס איינקויפן פריש נָאך ַא פייער חלילה ,אפילו ווען עס איז
דָא אינשורענס.
עס איז גָאר רַאטזַאם צו וויסןַ ,אז איינמָאל מען הָאט געענדיגט
קָאכן ,זָאל מען ַאראָ ּפנעמען דעם טאָ ּפ פונעם גַאז-רענטש ,ווָאס דָאס
פַארזיכערט ַאז אפילו אויב איינער וועט בטעות דרייען דעם קנעּפל
ווָאס וועט ָאנצינדן די גַאזָ ,אדער אויב חלילה ַא קליין קינד הָאט עס
געדרייט ווען מען הָאט נישט בַאמערקט ,זָאל גָארנישט זיין אויפ'ן גַאז-
רענטש ווָאס זָאל זיך קענען ָאנכאַ ּפן ָאדער אויפלַאמען.
ַאזוי אויך איז גוט צו נעמען אין בַאטרַאכטַ ,אז מען זָאל נישט ניצן
דעם גַאז-רענטש פאר ַא סטָארעדזש ,צו לייגן זַאכן דערויף ביז זיי וועלן
ָאנקומען צום ריכטיגן ָארט ,טַאקע פאר דער זעלבער דערמַאנטער
סיבהַ ,אז אויב חלילה עס ּפַאסירט ַא פייער זָאל עס נישט הָאבן אין
ווָאס זיך ָאנצוכאַ ּפן.
ַאלס עצה טובה קמשמע לן ,איז דָאס בעסטע זיך צו בַאהיטן פון
פייערסַ ,אראָ ּפצונעמען די דרייערס פונעם גַאז-רענטש ,און דָאס נָאר
ַארויפלייגן ווען מען וויל קָאכן .עס איז מעגליך נישט ַאזוי בא'טעמ'ט
און פַארשווערט צומָאל דָאס קָאכן ,דָאך לוינט זיך דָאס ַאז עס זָאל
פַארמינערן די הויכע ּפרָאצענט קָאך-פייערן ווָאס ּפַאסירן ליידער.
נָאך ַא גָאר ווירקזַאמע עצה אין בַאצוג צו בַאהיטן קינדער פון קומען
נָאנט צום גַאז-רענטש ,איז צו מַאכן אויף דער ערד נעבן די גַאז-רענטש,
ַא צוויי דריי פיס ַאוועקַ ,א סימן – ַא שטריך וכדו' – ווָאס מען זָאל
דערויף ָאנצייגן פַאר די קינדער ַאז דָאס טוט סיגנַאליזירן ביז וואו
מ'מעג נָאנט קומען צום גַאז-רענטש ,און פון דָארט און ווייטער טָאר
מען נישט גיין .געוויס טוען קליינע קינדער נישט פרעגן וואו יָא און וואו
נישט צו גייןָ ,אבער חנוך לנער על פי דרכוַ ,אז מען מַאכט ַא שטיקל
סימן און מען טוט דָאס ווידערהָאלן איינמָאל און נָאכַאמָאל וועט מען
זיך מיט דער צייט אויסלערנען .און נָאכַאמָאל ,נישט איבערלָאזן טעּפ
אויפ'ן פייער ווען קינדער זענען אין קָאך ָאן קיין ערווַאקסענעם .מען
שטעלט ַאריין אין סכנה ,זיך ,די קינדער און ַאלע שכנים ַארום.
עס איז אויך ּפַאסיג ַארויסצוברענגען ַא וויכטיגן נָאטיץ ַאנבַאלַאנגט
גַאז-רענטשעס ,ווָאס זעט אפשר אויס ַאביסל קָאמישָ ,אבער ערנסטע
פַאטַאליטעטן זענען צו פַארדַאנקען די פַארזעעניש.
צומָאל מַאכט זיך ַאז קינדער עפענען אויף דעם אויוון-טיר און
שטעלן זיך ַארויף דערויף וכדו' ,ווָאס איז זייער שעדליך און הָאט שוין
געברענגט פילע עגמת נפש.
ווָאס עס קען דַאן ּפַאסירן איז עטליכע זַאכן .ערשטנס דער אויוון
קען זיך איבערדרייען ,און דָאס הייסע עסן אויפ'ן פלַאם קען זיך ח"ו
אויסגיסן סיי אויפ'ן קינד און סיי אויף ַארומיגע ,ווָאס קענען געשעדיגט
ווערן אפילו שטייענדיג ווייט ,צוליב די עסן ווָאס קען שּפריצן ווייט.
אויך קען זיך דער גַאז-רער ַארויסרייסן פון ָארט ווען דער אויוון דרייט
זיך איבער און דַאן קען חלילה ּפַאסירן ַא גַאז-ליעק .דָאס איז אויסער
דָאס ווָאס ַא קינד קען דורכדעם צוקומען צום פלַאם גרינגערהייט.
דעריבער ברויך מען זייער ַאכטונג געבן אויף די קינדער זיי זָאלן
נישט טון ַאזעלכע זַאכן און ענליכס ,און זיי שטַארק בַאווָארענען
דערויף.

וואס
עטליכע ּפונקטן ָ
איז נויטיג צו וויסן

צוליב ווָאס זייער ַאסַאך פייער-רופן קומען פון קָאך-פייערן
דעריבער וועלן מיר בַארירן עטליכע זַאכן  -ווָאס איז באמת גילטיג ביי
יעדן פייער ,עס זָאל נישט פָארקומען – ווָאס איז נויטיג צו וויסן ,סיי
אין צוזַאמענהַאנג עס זָאל נישט ּפַאסירן קיין פייער ,און סיי ווען עס
ּפַאסירט ַא פייער ח"ו ,עטליכע נקודות וואיזוי צו הַאנדלען אין ַאזעלכע
שרעקעוודיגע גורל'דיגע מינוטן.
עס איז לעבנס-וויכטיג ַאז יעדעס הויז זָאל פַארמָאגן ַא
•
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"סמָאוק דיטעקטָאר" און ווי אויך ַא "קַארבָאן מָאנַאקסייד דיטעקטָאר",
ַאז אין פַאל עס ּפַאסירט עּפעס ווָאס מען בַאמערקט נישט ,זָאל זיך
דער ַאלַארם צוקלינגען צייטליך און ווָארענען די איינוואוינער איבער
די סכנה .עס איז וויכטיג צו טוישן די בַאטעריע צוויי מָאל ַא יָאר .עס
איז כדאי צו געדענקען דעם סימן ווָאס איז ָאנגענומען אין די גוי'אישע
וועלט צו טוישן די בַ אטעריען יעדעס מָאל ווָאס מען רוקט דעם
זייגער ,ווָאס דָאס איז זייער ַא גרינגער סימן צו געדענקען צו טוישן די
בַאטעריען.
אין פַאל עס ברעכט חלילה אויס ַא פייער זָאל מען נישט
•
פַארברענגען קיין צייט מיט נישטיגע זַאכן .יעדע איינציגע מינוט קען
אויסמַאכן .מען זָאל בַאלד מַאכן זיכער ַאז יעדער איז אינדרויסן פון
הויז ,און רופן הילף .ביי אונזער פַאל איז דָאס דער הצלה נומער 783-
 ,1212וועלכע וועט בַאלד ַאראָ ּפשיקן עטליכע ווָאלונטירן צו די סצענע
און מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף סוקסעספול ברענגען דעם פייער אונטער
קָאנטרָאל.
מען זָאל קיינמָאל נישט צוריקגיין אין הויז ַארויסצונעמען
•
וויכטיגע זַאכן (ווָאס ביי מַאנכע מיינט דָאס חתונה בילדערָ ,אבער

אפילו עס איז באמת וויכטיגערס פון דעם) .גָארנישט איז וויכטיגער
פון דעם אייגענעם געזונט און לעבן.
עס איז זייער גערָאטן ַאז יעדע פַאמיליע זָאל דעזיגנירן
•
ַא סּפעציעלע ָארט אין די גַאסַ ,א ּפלַאץ ווָאס זָאל דינען ַאלס מקום
ּפליטה אין פַאל פון סיי ווָאספַארַא אומאויסגערעכנטע סיטוַאציע,
און ווָאס עס זָאל נָאר ּפַאסירן ,ווען מ'דַארף ַארויסלויפן פון הויז,
זָאל זיך דָארטן יעדער צונויפטרעפן ,ווָאס דָאס קען פַארמיידן ַאסַאך
אומַאנגענעמליכקייטן ,ווי איבערצייגט אינעם עבר.
אין ַא זייטיגן נָאטיץ איז וויכטיג נָאכַאמָאל צו דערמַאנען ַאז
•
מ'זָאל זען צו פַארמָאגן "היים אינשורענס" .עס קָאסט נישט קיין סך,
ָאבער אין פַאל ווען עס הָאט שוין יָא עּפעס ּפַאסירט ,קען דָאס מיט'ן
אויבערשטנ'ס הילף גָאר שטַארק פַארלייכטערן דעם מצב.
דָאס איז ַאלעס השתדלות ָאבער דער עיקר טָאר מען נישט פַארגעסן,
:אם השם לא ישמור עיר שוא שקד שומר" .מען דַארף געדענקען
צו הַאלטן אינאיין בעטן דעם הייליגן בַאשעפער ַאז ער זָאל הַאלטן
די רעכטע הַאנט אויף אונז ,אויף אונזערע קינדער און אויף אונזער
פַארמעגן.

KIRYAS JOEL UNION FREE SCHOOL DISTRICT
48 Bakertown Road, Suite 401 Monroe, NY 10949  (845) 782-2300 / Fax (845) 782-4176
בס"ד

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם:
גיבט אכטונג אויפ'ן זיכערהייט פון אייערע קינדער!
עלטערן דארפן וויסן אז:








עלטערן דארפן אנזאגן די קינדער אז:

ווען מען באגעגנט זיך מיט א סקול באס
וועמענ'ס רויטע לעמפלעך בלינקען ,מוזן די
קארס פון אלע ריכטונגען זיך אפשטעלן און
ווארטן ביז די רויטע לייטס ווערן אויסגעלאשן.
מען דארף זיך אפשטעלן גענוג ווייט אז די
קינדער זאלן קענען אדורכגיין זיכערערהייט.
דער געזעץ איז נישט קיין קינדער שפיל נאר
געצילט צו פארמיידן פון א סכנה! נעמט אין
אכט אז מ'קען זיך רח"ל שפילן מיט'ן לעבן פון
טייערע אידישע קינדערלעך!
אויב דאס קינד קען שוין נישט צייטליך
אנקומען צום באס סטאפ ,זאל מען בכלל נישט
אהינשיקן דאס קינד ,ענדערש פארשפעטיגן
דעם באס ווי ערגערס ח"ו.
די דרייווערס זענען אנגעזאגט געווארן נישט
אויפצונעמען א קינד וואס לויפט נאך דעם
באס.
ביי קלענערע קינדער איז וויכטיג אז די עלטערן
זאלן ווארטן מיט די קינדער ביים באס צופרי און
אפווארטן ביים אהיימקומען.
ווען מען רופט אריין מאכן א טויש פאר א
קינד'ס סטאפ ,מאכט שפעטער זיכער אז דאס
קינד איז טאקע אנגעקומען אויפ'ן נייעם פלאץ
וואו איר האט געהייסן אים שיקן.













ווארטנדיג אויפ'ן באס טאר מען נישט שטיין ביים
עק סיידוואלק ,און זיכער נישט אויפ'ן ראוד
חלילה.
ווען דער באס קומט אן צום באס סטאפ ,טאר
מען נישט צוגיין צום באס ווילאנג דער באס קומט
נישט צו א גענצליכער אפשטעל און עפנט די
טיר.
ווען מען קראסט אריבערצוגיין צום באס ,מוז מען
גוט קוקן פון אלע זייטן צי עס קומען נישט קיין
קארס און אזוי אריבערגיין (און נישט זיך פארלאזן
אז די קאר וועט זיכער סטאפן).
אויב עס פאלט עפעס אראפ נעבן באס ,טאר מען
עס בשום אופן נישט אויפהייבן פאר מען מעלדט
נישט פארן דרייווער אז מען וויל עפעס אויפהייבן
נעבן דעם באס [און דאס איז פונקט אזוי וויכטיג
פאר די עלטערן זעלבסט].
ביים אריבערגיין דעם באס זאל מען גיין גענוג
ווייט פארנט פונעם באס אז מען זאל קענען זען
דעם דרייווער'ס אויגן – און אזוי וועט דער דרייווער
דיך אויך קענען זען.
ווען מען קומט אהיים פון חדר/סקול מוז מען
קודם אריינקומען אין שטוב זאגן אז מען איז
אהיימגעקומען ,און דערנאך קען מען צוריק
ארויסגיין זיך שפילן.

חוסו נא על עוללינו וטפינו!
 טראנספארטאציע נומערן -טראנספארטאציע אפיס

סקעדזשול אינפארמאציע

עמוירזשענסי נומער

(נישט פאר עמוירזשענסי)

ת"ת ובית רחל (845) 414-0099 -

(צב"ש א קינד איז נישט אנגעקומען אהיים)

782-3687
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פאבליק סעיפטי ווינקל
צוויי רויבעריי אינצידענטן אין שטאָט פאָדערט
מער וואַכזאַמקייט פון די איינוואוינער
צו באַהיטן ווערדפולע פאַרמעגנס
אויטאס
ָ
נאכט טייערע חפצים פון 15
בארויבט אינמיטן דער ַ
אומלעגאלער ּפ ַארשוין ַ
ַ

ּפ ָאליציי דעטעקטיוון ,מיט הילף פון "קרית יואל ּפובליק סעיפטי",
פארברעכער
שפורן פון דעם ַ
קומען אויף די ּ

מיט עטליכע ווָאכן צוריק ,אין איינע
פון די נעכט ,הָאט ּפַאסירט ַא רויבעריי
אינצידענט ,ווען ַאן אומלעגַאלער
ּפַארשוין הָאט זיך ַארומגעדרייט איבער
די גַאסן פון די שטָאט און דורכגעפירט
מַאסן גניבות פון ּפַארקירטע קארס,
ווען ער הָאט פון דָארט ַארויסגענומען
גָאר טייערע און ווערדפולע חפצים ,און
דערמיט געמַאכט ּפליטה.
דער אינצידענט הָאט ּפַאסירט טיף
אינמיטן די נַאכט ,ווען דער פַארברעכער
הָאט מיט געניטשַאפט אויסגעמיטן
פרעמדע אויגן ,און ַאזוי בַאוויזן זיך
ַאריינצובַאקומען זיך אין אזויפיל ווי
 )!( 15קַארס לענגאויס דעם שטעטל.
וואו ער הָאט נָאר ָאנגעטרָאפן ַאן
אומפַארשּפַארטע קַאר ,הָאט ער דערין
געמַאכט ַא גרינטליכע בדיקת חמץ אויף
ַאלע טייערע חפצים ווָאס די קַאר הָאט

דַאן בַאזיצט.
די בַאטרעפנדע אייגנטימער הָאבן זיך
צופרי דערוועקט צו ַאן אומגעווענליכע
ערשיינונג ,ווען זיי הָאבן בַאמערקט ַאז
אומגעוואונטשענע בַאזוכער הָאבן דָא
אָ ּפגעשטַאט ַא בַאזוך אינעם נָארווָאס-
פַארלָאפענער נַאכט.
די ּפובליק סעיפטי איז בַאלד
ַאלַארמירט געווָארן וועלכע הָאבן דָאס
תיכף אויך געמָאלדן פַאר די סטעיט
ּפָאליס און עס הָאט זיך פָארמירט ַא
געיעג נָאך דעם פַארברעכער .מען הָאט
פַארמָאגט געוויסע פינגער-אָ ּפדרוקן און
ַאנדערע שּפורן ,ווָאס הָאבן געגעבן ַא
שטיקל בילד צו קענען ַארויפקומען אויף
די אידענטיפיקַאציע פונעם ּפַארשוין און
דערווישן דעם פַארברעכער.
ענדליך ,נָאך אייניגע שטונדן ,איז
מען  -נָאך ַא סוקסעספולע זוךַ-אקציע

 געקומען אויף זיינע שפורן .סוף גנבלתליה .דער ּפַארשוין איז אין די ּפָאליציי
סטַאנציע אידענטיפיצירט געווָארן ַאלס
דער פַארברעכער פון די קַאר גניבות.
דער ּפַארשוין הָאט דערנָאך ָאנגעוויזן
גענוי וואו די געּפלינדערטע חפצים ליגן.
די בַאטרעפנדע קַאר-אייגנטימער
הָאבן ב"ה פריי אָ ּפגעָאטעמט ווען זיי
זענען ערשינען אין ּפָאליציי סטַאנציע
וואו מען הָאט זיי צוריקגעבן זייערע
גע'גנב'עטע חפצים ,לויט די ָאנגעגעבענע
סימנים.
זיך
ס'הָאט
וויַאזוי
לויט
ַארויסגעשטעלט הָאט די גניבה
ַאנטהַאלטן ַא סך הכל פון ריזיגע סומעס
געלט ,ממון ישראל ,דערינען טייערע
דזשיּ-פי-עס' ,קאמעראס ,טייערע
געצייגן און קָאסטבַארע עקוויּפמענטס,
און אויך ַא היבש ביסל קעש געלט.

ווייטאָגליכע גניבה פון צירונגען אין ווערד פון אַריבער
 $10,000דורכגעפירט דורך ערלית אינמיטן העלן טאָג
שפורן
אינטענסיווע זוך-אקציע אונטערגענומען צו דערגיין אירע ּ

גָאר ַא ווייטָאגליכע גניבה-
אינצידענט הָאט זיך אָ ּפגעשּפילט אין
די פַארגַאנגענע ווָאכן ,ווָאס נישט בלויז
דער עצם ווייטָאג ַאז ַא מַאסיווע גניבה
פון צירונגען געשַאצט אויף ַא ווערד פון
ַאריבער  10,000דָאלַאר הָאט בַאטרָאפן
ַא טייערע פַאמיליע פון אונזער שטָאט,
איז נָאך דערצו גרויס דער שָאק ַאז דָאס
הָאט געקענט ּפַאסירן אין סַאמען העלן
טָאג ,אין צענטער פון שטעטלַ ,א זַאך
ווָאס הָאט גענצליך נישט אָ ּפגעהַאלטן
די ערלית דורכצופירן די שַאנדפולע
רויבעריי.
דער אינצידענט הָאט ּפַאסירט אין
איינע פון די טעג ווען ַאן ערלית,
(ָאנגעבליך ,לויט די שַאצונגען פון די

פַאמיליעַ ,א רוימערקע ווָאס הָאט דָארט
גערוימט ַא טָאג בעפָאר) איז ערשינען
ביי דעם הויז ,געברענגט דורך ַא קַאר
ווָאס ַא צווייטע ערלית הָאט געדרייווט,
און איז ַאריין אין שטוב ווָאס איז נישט
געווען פַארשלָאסן מיט'ן שלָאס ,און
צַאמגעזַאמלט צירונגען פון כל הבא
לידה ,גָאר טייערע און ווערדפולעַ ,אזוי
אז בסך הכל הָאט זי עסּפיעט אין די
ּפָאר מינוטן צו לקח'ענען די ווערד פון
 10,000דָאלַאר.
ווען די הויז אייגנטימער זענען
ערשינען אין שטוב ,איז די ערלית שוין
לַאנג געווען פַארטיג מיט איר גניבה,
ווען דַאן הָאבן זיי אויפגעכאַ ּפט ַאז
ווירקליךַ ,א מַאסיווע גניבה איז דָא אין

די פַארגַאנגענע מינוטן דורכגעפירט
געווָארן.
די גניבה הָאט ַאלעמען געכאַ ּפט
אין שָאק ,נָאכדערצו ווען מען הָאט
נישט געהַאט קיין שום אידענטיטעט
פון איינעם ווָאס הָאט דָאס געקענט
דורכפירן .דָאס איז געווען אין צייט ווען
דָאס הויז איז געווען ליידיג און קיין שום
ַארבעטער ָאדער ערלית איז נישט געווען
בַאשטעלט צו זיין דָארט די שעה.
די ּפובליק סעיפטי מיט די סטעיט
ּפָאליס הָאבן זיך גלייך איינגעשּפַאנט
צו דערגיין און נָאכפָאלגן יעדן מעגליכן
שּפור ,צו קענען אידענטיפיצירן דעם
פַארברעכער.
לויט ווי די פַאמיליע הָאט
פעסטגעשטעלט איז דָאס ווַארשיינליך
געווען די ַארבעט פון ַאן ערלית ווָאס
הָאט דָארט געַארבעט ַא טָאג בעפָאר,
דעריבער הָאט מען זיך בַאצויגן אויף
די אינפָארמַאציע ,נישטערנדיג אויף
ַאלע פרָאנטן צו דערגיין אירע שּפורן,
ַא זַאך ווָאס מען הָאט ביזדערווייל נישט
געקענט דערגיין.
מען הָאפט אז דורך פילפַאכיגע
פַארשטערקערטע כוחות ווען מען
ענדגיליטיג דערווישן די ווָאס הָאבן דָאס
דורגעפירט ,און דורכדעם קענען בעז"ה
צורקקערן פַאר די בַאטרעפנדע פַאמיליע
זייער מַאסיוון שָאדן.

ווארט פונעם ווילידזש ּפובליק
ַא ָ
סעיפטי טשיף ,אין ליכט פון די
לעצטיגע גניבה אינצידענטן
עס איז זייער ווייטָאגליך די טעמע
פון די צוויי לעצטיגע מַאסיווע
גניבות לענגאויס די שטָאטָ ,אבער
מער ווייטָאגליך וועט זיין ַאז מען
וועט נישט אינפָארמירן דעם עולם
עטליכע איינצלהייטן איבער וויַאזוי
מען קען זיך בַאהיטן ַאז אינעם עתיד
זָאל נישט פָארקומען ַאזעלכע ענליכע
אומַאנגענעמליכקייטן.
ווי שוין בַאזונדער בַאריכטעט איז
פָארגעקומען לעצטענס צוויי גניבות,
איינס אין די טָאג-שטונדן און דָאס
צווייטע אין די נַאכט-שטונדן .צום
ערשט וועלן מיר איבערגעבן עטליכע
ּפונקטן איבער די נַאכט גניבה ,וואו
ַאן ערל הָאט בַאוויזן צו גנב'ענען
טייערע ַארטיקלען פון ַאזויפיל ווי 15
קַארס פון קרית יואל'ע משּפחות.
נומער  1איז וויכטיג צו בַאטָאנען
פַאר קַאר אייגנטימערַ ,אז דעם קַאר
טָאר מען נישט לָאזן ָאפן איבער דער
נַאכט .מען ברויך דָאס פַארשליסן
יעדע נַאכט בַאזונדער .טרָאץ ווָאס עס
איז פַאר גָאר ַאסַאך מענטשן ַא דבר
ּפשוט און איבריג צו ערווענען ,פָארט,
טו איך בַארירן דעם ּפונקט ,ווייל
ווי מען הָאט יעצט פעסטגעשטעלט
הָאט דער ּפַארשוין געטרָאפן ַא שיינע
צָאל 'נישט-פַארשלָאסענע' קַארס
וואו ַאדורכצופירן זיינע מעשים מיט
סוקסעס .דעריבער זָאל יעדער דָאס
נעמען אין ַאכט און פַארשליסן דעם
קַאר יעדע נַאכט.
והשנית ,מענטשן טוען צוליב
זייערע פולע טירדות טיילמָאל נישט
אינַאכט נעמען ווָאס זיי פַארמָאגן ַאלס
אין קַאר ,און נָאכמער ,אפילו מען
ווייסט יָא ווָאס מען לָאזט איבער אין
קַאר ,הַאלט מען נישט גענוי חשבון
וואו די זַאכן ליגן .מען געדענקט
נישט צי מען הָאט יָא ַאריינגעטרָאגן
אין שטוב די ּפַאקעט בוק ,צי נישט;
הָאב איך אָ ּפגעטרָאגן דעם טייערן
חפץ צו יענעם אין שטוב ,צי איך
הָאב דָאס נָאך אין קַאר .וכהנה וכהנה
טוען מענטשן פַארלירן חשבון וואו
זַאכן ליגן ,ווָאס דָאס פירט ַאז ַאסַאך
גניבות ווערן דורכגעלָאזט בשתיקה
און קיינער קימערט זיך נישט דערויף,
וויבַאלד מען איז נישט זיכער ַאז די
חפצים זענען בכלל געווען אין קַאר.
דעריבער איז וויכטיג ַאז מען זָאל
הַאלטן ַא גענויע חשבון ווָאס מען
הַאלט יָא אין קַאר און ווָאס נישט.
דָאס איז מער ווי פַארשטענדליך ַאז
טייערע חפצים טָארן בכלל נישט
פַארנעמען ַאן עמטליכע ָארט אין ַא
קַאר.
*
לגבי די בייטָאג גניבה ,וואו ַא
פַאמיליע איז ליידער בַארויבט
געווָארן מיט פילע צירונגען אין ווערד
פון צען-טויזנט דָאלַאר ,איז וויכטיג
ָאנצודייטן עטליכע ּפונקטן ווָאס וועט

הָאפנטליך מינימיזירן די מעגליכקייט
פַאר די פַארשוינען דורצוכפירן זייער
שטיק.
צום ערשט איז וויכטיג
.1
נָאכַאמָאל צו דערמַאנען ,אז הגם
מיר וואוינען ב"ה אין ַא אידיש-
בַאוואוינטע שטָאט ,פָארט קען מען
קיינמָאל נישט זיין פַארזיכערט פון
פרעמדע דרויסנדיגע ַאריינדרינגער,
און לויט ווי ס'הָאט זיך שוין
אומצָאליגע מָאל ַארויסגעשטעלט,
זענען ַאסַאך גניבות דורכגעפירט
געווָארן צוליב לָאזן ָאפן דעם שלאס
פון דער טיר דורכ'ן טָאג .מענטשן
כאַ ּפן זיך נישט און מען רעדט זיך
איין ַאז מען גייט ַאוועק בלויז פַאר ַא
קורצע וויילע; עס איז דָאך אינמיטן
שאטן .זָאל
טָאג ,טָא ווָאס קען שוין ָ
ָאבער דער נָארווָאס-אפגעשפילטער
אינצידענט זיין ַא לעקציע אז מען
זָאל אינעם עתיד זיין מער ווַאכזַאם
"קיינמאל נישט לָאזן ַא טיר מיט'ן
שלָאס ָאפן ,אפילו אינמיטן טָאג!"
דערנָאך מוז מען נעמען אין
.2
ַאכט ,אז אין יעדן פַאל עס ּפַאסירט ַא
גניבה איז דער וויכטיגסטער ַארטיקל
אין דער זוךַ-אקציע סיי וועלכע
סָארט אידענטיפיקַאציע פון דעם
ָאנגעבליכן רויבער .דעריבער איז גָאר
רַאטזַאם פַאר יעדן ווָאס פַארמָאגט ַאן
ערלית אין שטוב ,אז מען זָאל הָאבן
ַא קאָ ּפיע פון איר ּפַאסּפָארט ָאדער
איי .די .ווָאס דָאס קען אין ַאזעלכע
פעלער פַארשּפָארן פיל קאָ ּפ-ווייטָאג
און עגמת נפש ,און געוויס שנעלער
צוריקקערן ממון ישראל צו זייערע
אייגנטימער.
אין יעדער אידישער שטוב
.3
געפינט זיך גָאר ווערדפולע חפצים און
צירונגען פון ַאלע סָארטן ,דעריבער
איז נישט געוואונטשן ַאז די צירונגען
זענען ּפלַאצירט אין איינפַאכע
שַאכטלעך און לעדלעך .עס מוז ווען
סָארטירט אין מער אָ ּפגעהיטענע
ּפלעצער .גענוי ווי קיינער וועט נישט
לָאזן ַא גרויסע סומע קעש געלט
זיך ווַאלגערן אין לעדלעך און אין
שַאפעסָ ,אן ַא שטרענגען אויפזיכט.
דעריבער איז די מערסטע
רַאטזַאם ַאז מען זָאל אינסטאלירן ַא
דויערהַאפטיגן אינסטָאלירטן "סעיף"
אויף ַא גוטן ָארט ,און דָארט זָאל
סָארטירט ווערן די צירונגען בעת מען
נוצט עס נישט .עס איז פיל ביליגער
צו צָאלן איינמאל  2-3הונדערט
דָאלער ,ווי איידער טייערע שווערע
פַארמעגנס זָאלן זיך ווַאלגערן ָאן ַא
קָאנטרָאל און זיין אויסגעשטעלט צו
גניבות!
לָאמיר הָאפן ַאז דורכדעם ווָאס
מיר וועלן טון פון אונזער זייט צו חס
זיין על ממון ישראל ,וועט השי"ת
אָ ּפהיטן אונז און אונזערע פַארמעגן
פון יעדן שָאדן און גניבה .אם ה' לא
ישמור עיר שוא שקד שומר!

Feb. '15 \ אדר תשע"ה-שבט
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-  קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט-

!äáåùç äòãåî
øòæðåà æà ,øòðéåàååðééà ò'áåùç éã øàô ïãìòî øéî ïìéåå èéîøòã
òøòééà òìà èéî ïòðéãàá åö êééà èééøâ èééèù "âðåìééèôà èøàôñàô"

õàìô ï'ôéåà ïëéåøáòâ èøàôñàô

øòèðòñ âðéôàù ïéà èðòîèøàôòã ñéååøòñ éèéðåéîà÷ ùæãéìéåå éã ïåô ñéôà ïéà
:èøàôñàô à øàô èòééìôà øéà ïòåå ïòâðåæééååðà òâéèëéåå òëéìèò ïòðòæ ãðòâìàô
øòùè÷éô ïéé÷ èùéð ïâàîøàô ñàåå øòãðé÷ øàô
ïåô éã ééà øòùè÷éô à ïòâðòøáèéî ïòî óøàã ,éã ééà
ïøòèìò òãééá ïôøàã êéåà éåå ,ïøòèìò òãééá
.êéìðòæøòô ïòîå÷ôàøà

èðòîèøàôòã èéòèñ éã øàô èìòâ ñàã
éðàî øòãà ÷òùè êøåã ïøòåå èìàöàá óøàã
.øòãøà
.õàìô ï'ôéåà èëàîòâ èøòåå øòãìéá èøàôñàô





ìòùàñ ,èò÷éôéèøòñ èøéåá ïòâðòøáèéî òèéá
æéà ñò) ,éã ééà øòùè÷éô à ïåà ãøà÷ éèòøåé÷òñ
òéöà÷éôéèðòãéà
òìà
ïòâðòøáåöèéî
íàæèàø
.(ïèðòîå÷àã

à èàäòâ ìàîà ïéåù ïáàä ñàåå éã
ïèìà íòã ïòâðòøáèéî êéåà ïôøàã ,èøàôñàô
.èøàôñàô







- ïæééøô èøàôñàô -

U.S. Passport Book

Adults First Time
(age 16 and over)
Adults Renewal

(Applying with DS-82)

Minors
(under age 16)

U.S. Passport Card

Passport Fee
Payable to
Department of
State

Execution Fee

Payable to
Acceptance
Facility

Total
First-Time
Applicant
Fee

$110

$25

$135

$110

$0

$110

$80

$25

$105

Adults First Time
(age 16 and over)
Adults Renewal

(Applying with DS-82)

Minors
(under age 16)

Passport Fee
Payable to
Department of
State

Execution Fee

Payable to
Acceptance
Facility

Total
First-Time
Applicant
Fee

$30

$25

$55

$30

$0

$30

$15

$25

$40

:íéðîæ òãðâìàô éã ïéà ïôà æéà âðåìééèôà èøàôñàô øòã

      :âàèùøòðàã æéá âàèðàî
     :âàèééøô

783-8300 Ext. 2       
 

èðòîèøàôòã ñéååøòñ éèéðåéîà÷ ùæãéìéåå øòã
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מלכות'דיגע אויפנאַמע פאַר
גאָווערנאר ענדרו קאָומ ָא יר"ה
(פארזעצונג פון זייט )3

הָארעווַאניע ,און דער רבי זי"ע הָאט
דַאן בַאפוילן צוצושטעלן ַא פייערליכן
קבלת ּפנים פַאר'ן גָאווערנָאר יר"ה ,אים
ַארויסצואווייזן דעם טיפן הכרת הטוב.
דער איצטיגער בַאזוך פונעם היינטיגן
גָאווערנָאר הָאט אויפגעברענגט זכרונות
פון יענע טעג ,בהלו נרו פון מרן רביה"ק
זי"ע על ראשינו ,ווָאס איז זיכער ַאז ער
שעּפט נחת בגנזי מרומים ,אינאיינעם
מיט'ן מייסד הקרי' מרן רביה"ק בעל
דברי יואל זי"ע ,ביים זען וויַאזוי די
שטָאט איז אויסגעווַאקסן ַאלס קרוין
פון "מלכות סַאטמַאר" און דָאס יהדות
החרדית ,אשר ממנו יתד וממנו פינה פון
כל הקדוש והיקר ביי כלל ישראל.

ווערנאר ערשיינט
ָ
גא
ָ
אין קרית יואל

נָאך לַאנג איידער דער גָאווערנָאר
הָאט ַאריינגעטרעטן אין די גרעניצן פון
קרית יואל הָאבן זיך אָ ּפגעטון העפטיגע
הכנות פַאר'ן בַאזוך .סּפעציעל הָאט די
בַארימטע און אחריות'דיגע "ּפָאבליק
סעיפטי" פון קרית יואל קָאָארדינירט
אינאיינעם מיט'ן גָאווערנָאר'ס זיכערהייט
ַאגענטור ,אויסצוַארבעטן ַאלע דעטַאלן
פונעם בַאזוך ,סיי פון ַא לָאגיסטישן
שטַאנדּפונקט און סיי פון ַא זיכערהייט
שטַאנדּפונקט .זיי הָאבן צב"ש געווָאלט
וויסן פון פָאראויס וועלכע גַאסן דער
גָאווערנָאר גייט ַאדורכפָארן; ווער
ס'גייט זיין ָאנוועזנד ביי די אויפנַאמע;
אא"וו יעדן ּפרט ופרט.
זונטָאג ּפ' וירא נָאכמיטָאג איז דער
גָאווערנָאר ערשינען אין קרית יואל ,וואו
ער איז דורכגעפָארן עטליכע צענטרַאלע
גַאסן און בַאטרַאכט מיט אינטערעסע
וויַאזוי די שטָאט ווַאקסט און בליהט
ב"ה לשם ולתפארת.
ביים ָאנקומען פָארנט פון ביתו נאוה
קודש פון מרן רבינו שליט"א אויף צַאנז
קָאורט איז דער גָאווערנָאר ַאנטפַאנגען
געווָארן דורכ'ן ַאלעמען-בַאליבטן ראש
הקהל וראש העיר ,הרה"ח ר' אברהם
ווידער הי"ו ,און איז דַאן ַאריינגעפירט
געווָארן בכבוד גדול צום סּפעציעלן
צימער"
"אויפנַאמע
ּפרַאכטפולן
ווָאס געפינט זיך בביתו נאוה קודש,
סּפעציעל דעזיגנירט פַאר ַאזעלכע סָארט
געלעגנהייטן.
אינעם אויפנַאמע צימער איז געווען
צוגעגרייט ַא רייך-געדעקטער טיש מיט
געשמַאקע פַארבייס און צוגעהערן אויף
ַאן עלעגַאנטן פַארנעם ,ווָאס ּפַאסט
לכבודה של מלכות .ביים ַאריינקומען אין
צימער הָאט דער גָאווערנָאר זיך בַאגריסט
מיט כ"ק מרן רבינו שליט"א און מיט
די ָאנוועזנדע ,ווען אויסער הנהלת
קרית יואל זענען אויך ָאנוועזנד געווען
פָארשטייער פון ַאלע סַאטמַארער קהילות
ומוסדות אין גרעיטער ניו יָארק ,וועמען
עס קומט אויס צו ַארבעטן מיט די סטעיט
רעגירונג ביי פַארשידענע געלעגנהייטן,
און זענען יעצט ַארויסגעקומען קיין קרית
יואל סּפעציעל אָ ּפגעבן דעם כבוד הראוי
און הכרת הטוב פַאר'ן גָאווערנָאר און
זיין שטַאב.

דאנקט
בא ַ
רבינו שליט"א ַ
פאר שיצן ברית מילה
ווערנאר ַ
ָ
גא
ָ
פאר'ן דורכפירן דעם
כהלכתה און ַ
גראם
רא ַ
גאר וויכטיגן ּ TAPפ ָ
בַאלד אין ָאנהייב הָאט זיך ַאנטוויקלט
ַא שמועס מיט'ן גָאווערנָאר ,אין וועלכן
דער רבי שליט"א הָאט צוערשט

דערציילט זיינע זכרונות פון יָארן צוריק,
ווען אביו הגדול רביה"ק בעל ברך
משה זי"ע הָאט פיל גע'שתדל'ט ביים
גָאווערנָאר'ס טַאטע ,ווי דערמַאנט ,און
דער רבי שליט"א הָאט ַארויסגעברענגט
דעם טיפן הכרת הטוב ווָאס אביו
הגדול הָאט געשּפירט צום פריערדיגן
גָאווערנָאר קָאומָא פַאר'ן זיך נישט
דערשרעקן פון ַאלע ַאטַאקעס ,מבית
ומבחוץ ,און טון ַאלעס ווָאס מעגליך
צו העלפן די ליכטיגע סּפעציעלע
קינדערלעך דערגרייכן ווָאס ס'קומט
זיי; ַא ריינעם אויסגעהַאלטענעם אידישן
חינוך ,גענוי ווי זייערע געשוויסטער
בַאקומען.
דערנָאך הָאט דער רבי שליט"א
בַאזונדער אויסגעדרוקט ַא הַארציגן
דַאנק פַאר'ן גָאווערנָאר ַאז ער הָאט
ָאנגענומען און דורכגעפירט די צוויי
בקשות ווָאס דער רבי שליט"א הָאט אים
געהַאט ּפערזענליך געבעטן גענוי מיט 4
יָאר צוריק ,בעפָאר ער איז געלָאפן דָאס
ערשטע מָאל ַאלס גָאווערנָאר )1 :נישט
זיך לָאזן פַארפירן פון די געמיינע העצער
און חלילה נישט לָאזן די סטעיט העלט
דעּפַארטמענט טשעּפען די מעגליכקייט
פון דורכפירן ברית מילה כהלכתה און
מציצה בּפה ,אויפ'ן זעלבן שטייגער ווי
כלל ישראל פירט שוין ַאדורך טויזנטער
יָארן;  )2דָאס איינפירן דעם היינט-
בַארימטן ּ TAPפרָאגרַאם ,פון ווָאס
טויזנטער ניו יָארקער עלטערן ווָאס הָאבן
בחורים אין ישיבות הָאבן שוין גענָאסן
און וועלן ווייטער געניסן ,און ווָאס הָאט
ממש גערַאטעוועט מערערע ישיבות אין
ניו יָארק אין די שווערע עקָאנָאמישע
צייטן אין וועלכע מיר געפונען זיך
ליידער.

אויפטריט פונעם ראה"ק
טמארער
סא ַ
וראש העיר און ַ
ראשי הקהלה איבער נ.י.
דַאן הָאט זיך אויפגעשטעלט דער
ראש הקהל וראש העיר ,הרה"ח ר'
אברהם ווידער ,וועלכער הָאט מיט זיין
הַארציגן שטייגער ַארויסגעברענגט דעם
יישר כח ווָאס תושבי קרית יואל בפרט
און חסידי סַאטמַאר בכלל געבן אָ ּפ פַאר'ן
גָאווערנָאר ,וועלכער שטייט ַאלעמָאל צו
דער רעכטער הַאנט פון די אינטערעסן
פון חרדי'שע אידן.
בַאזונדער הָאט ר' אברהם
ַארויסגעברענגט פַאר'ן גָאווערנָאר ַא
רייע בקשות און פַארלַאנגען ווָאס קרית
יואל בעט פון די סטעיט רעגירונג ,סיי
מיט ַארויסהעלפן אין קריטיש-וויכטיגע
ַאנגעלעגנהייטן ווי ַאנעקסעישָאן,
ווַאסערּ-פייּפליין ,אא"וו ,און סיי מיט
אָ ּפהיטן דעם אייגנַארטיגן געהויבענעם
לעבנסשטייגער פון תושבי קרית יואל,
ווָאס שטייט אויס ַא גייסטיגן און פיזישן
געפַאר אין פַאל ס'ווערט אויפגעבויט
ַא שמוציגע קַאסינָא אין די נָאנטע
אומגעגנט פון קרית יואל( .מ'הָאט
דַאן נָאך געהַאלטן עטליכע ווָאכן
בעפָאר די אָ ּפשטימונג ,און עס הָאט
נָאך געהערשט אן ערנסטער געפַאר ַאז
ס'וועט אויפגעשטעלט ווערן ַא קַאסינָא
נָאנט צו קרית יואל ,ווָאס ווָאלט שטַארק
בַאדרָאעט די שטָאט חלילה בגשמיות
וברוחניות).
[זעט בַאזונדער אין היינטיגן "הקריה"
דעם פולן טעקסט פון דעם מעיָאר'ס
דרשה].
נָאך די הַארציגע דברים היוצאים מן
הלב הָאבן אויפגעטרעטן מיט ּפַאסנדע
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פולע רעדע פון הויכגעשעצטן
ומא ירום הודו
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
ָ
פארבינדונג מיט קרית
נגיאריגע ַ
לא ָ
ַ
מעיאר [ר' אברהם] ווידער
ָ
יואל און
געוואלט קומען
ָ
האב
צופאל ַאז איך ָ
ַ
עס איז נישט קיין
קיין קרית יואל ַאלס איינע פון די לעצטע ָא ּפשטעלונגען
עפעס
מפיין ,ווייל עס איז ּ
קא ּ
פון מיין ווידערערוויילונג ַ
הארץ.
פאר מיר אין מיין ַ
סאך ַ
וואס מיינט ַא ַ
ָ
מעיאר ווידער גייט
ָ
פארבינדונג צווישן מיר און
די ַ
פארבינדונגען
לאנג ,און ַאזוי אויך די ַ
גאר ַ
צוריק ָ
צווישן מיר און ַאנדערע ָאנוועזנדע .עס איז פערציג
ספעציעל
וואס זענען געווען ּ
פארבינדונגען ָ
יאר פון ַ
ָ
נאכדערצו אין ּפ ָאליטיק וואו
אויסערגעווענליךָ ,
יארן.
פארבינדונגען מעסטן זיך אין געציילטע ָ
ַ
פאר מיר ַאלס ַאן
האט זיך ָאנגעהויבן ַ
פארבינדונג ָ
די ַ
פארבינדונגען מיט אייך.
פאטער'ס ַ
שטאם פון מיין ָ
ָא ּפ ַ
מפיין-מענעדזשער
קא ּ
פאטער'ס ַ
איך בין געווען מיין ָ
האט זיך
דאן ָ
יאר ,ווען ַ
ווען איך בין ַאלט געווען ָ 23-24
פארבינדונגען מיט אייך ָאנגעהויבן.
פאטער'ס ַ
מיין ָ
אויסוואקסן ַאלס
ַ
ערפארונגען אין
ַ
ַא טייל פון מיינע
טראכטן ווי מיין
בא ַ
דאס ַ
ליטישאן ,איז געווען ָ
ָ
ַא ּפ ָא
וואקסט
פארבינדונגען מיט אייער געמיינדע ַ
פאטער'ס ַ
ָ
און ַאנטוויקלט זיך כסדר ַאלס מער.
פארבינדונג מיט אייך איז ַא ּפערזענליכע וויכטיגע
די ַ
דאס נישט ַאלס ּפ ָאליטיק.
טראכט ָ
בא ַ
פאר מיר .איך ַ
זאך ַ
ַ
פארבינדונג!
דאס ַאלס ּפערזענליכע ַ
טראכט ָ
בא ַ
איך ַ
לאדיסמען)
(א ּפ ָ
ַ

פאר
רעספעקט ַ
ּ
טיפער
רעליגיעזע איבערצייגונג
פאטער אין דער
די ערשטע לעקציע פון מיין ָ
געהאט ַאן אמת'ער
ַ
האט
פארבינדונג איז געווען :ער ָ
ַ
פאר אייערע רעליגיעזע
רעספעקט ַ
ּ
און טיפער
איבערצייגונגען ,פירונגען און לעבנסשטייגער און ער
וואס
ספעציעלע געברויכן ָ
גאר טיף די ּ
רשטאנען ָ
ַ
פא
האט ַ
ָ
רמאגט.
פא ָ
אייער געמיינדע ַ
האוזינג ,ביז
דאס נעמט ַאריין ַאלעס – ָאנגעהויבן פון ַ
ָ
פאטער
נאמישע שוועריקייטן .מיין ָ
עקא ָ
העלט קעיר און ָ
דאס
רעאגירן צו ָ
דארף ַ
געהאלטן ַאז די רעגירונג ַ
ַ
האט
ָ
ַאלעס און ַארויסהעלפן אייער געמיינדע ווי מער מעגליך.
טאריע
ברא ָ
לא ָ
קרית יואל איז אין פילע וועגן געווען די ַ
סארט טעמעס ,ווייל די ַאנטשטייאונג פון קרית
פון די ָ
מאטיש אויפגעברענגט די טעמעס צום
אויטא ַ
ָ
האט
יואל ָ
פראגע:
פארגעשטעלט די ַ
האט הויך ָ
אויבערפלאך און ָ
ַ
האנדלען די טעמעס?" צי
בא ַ
"וויאזוי גייט די רעגירונג ַ
ַ
עס איז העלט קעיר ָאדער דער סקול דיסטריקט ,צי סיי
וואס עס איז געווען.
ָ
דער ערשטער איינדרוק איבער דעם ַאלעם איז ַאלץ
פאטער'ס
דערפאר איז מיין ָ
ַ
געקומען פון קרית יואל.
פארבינדונגען מיט קרית יואל געווען ַאלץ אויף ַא
ַ
שטא ּפל ,ווייל אין פילע וועגן זענט איר ַאלץ
ַ
ספעציעלן
ּ
וואס זענען
פראגן ָ
פארצושטעלן די ַ
געווען די ערשטע ָ
אויפגעקומען.
פארמישט אין
פאטער איז ַאלץ געווען טיף ַ
מיין ָ
די פולע ַאנטוויקלונג פון קרית יואל ,דורכאויס ַאלע
פארפליכטעט איר צו
שטא ּפלען ,און איז ַאלץ געווען ַ
ַ
העלפן.
די געשיכטע איבער'ן סקול דיסטריקט איז בלויז
האב מיטגעלעבט די
ספעציפישעָ ,אבער איך ָ
איין ּ
צוזאמען מיט אים און ער איז געווען
ערפארונגען ַ
ַ
ַאלע
מאכן ַאז די געמיינדע בליהט.
נטשלאסן זיכער צו ַ
ָ
ַא

באקעמפן ַאנטיסעמיטיזם
פארפליכטעט צו ַ
ַ
פארפליכטונגען אין ַאלגעמיין צו אידישקייט
מיינע ַ
באקעמפן ַאנטיסעמיטיזם ,איז איינע פון מיינע
און צו ַ

מענטאלע יסודות'דיגע ַאנשויאונגען .ביים
ַ
פונדא
ָ
שארף
האב איך ַ
לעצטיגן "סטעיט ָאוו די סטעיט" רעדע ָ
רדאמט דער ַאנטיסעמיטיזם אינצידענט ביים ּפיין-
פא ַ
ַ
בוש סקול דיסטריקט.
דא :עס וועלן זיין
פארפליכטונג איז ָ
דעריבער ,מיין ַ
וואס וועלן זיך ַאנטוויקלען און מיר וועלן
ראבלעמען ָ
ּפ ָ
האנדלען.
בא ַ
זיי ַ

גראמען ערלעדיגט
רא ַ
וויכטיגע ּפ ָ
יאר
במשך די לעצטע ָ 4
האבן
וואס מיר ָ
שטאלץ מיט די טעמעס ָ
ָ
איך בין
יאר ,צב"ש דער
האבן געלייזט אין די לעצטע פיר ָ
ָ
האט
קאלעדזשעס ,וועלכע ָ
פאר ַ
גראם ַ
רא ַ
"טעפ" ּפ ָ
ּ
פינאנציעלן עול פון דער
באדייטענדן ַ
רא ּפגענומען ַא ַ
ַא ָ
געמיינדע.
האבן מיר דורכגעפירט דעם
יארק סיטי ָ
אין ניו ָ
רטאציע-הילף געזעץ ,וועלכער איז ַאן
נספ ָא ַ
טרא ּ
ַ
גראם און איז געווען ּפ ָאליטיש און
רא ַ
אייגנארטיגער ּפ ָ
ַ
שטאלץ ַאז
ָ
פינאנציעל שווער דורכצופירן ,און אין בין
ַ
האבן עס דורכגעפירט.
מיר ָ
געארבעט מיט אייךָ ,אנגעהויבן פון מיין
האב ַאלץ ַ
איך ָ
דערנאך ביים העלפן מיט די
ָ
"האד" און
ּפ ָאזיציע אין ָ
פארפליכטעט
העלט-קעיר קליניקס .איך בין ַאלץ געווען ַ
צו דער אידישער געמיינדע; עס איז ַאלץ געווען ביי מיר
ריאריטעט ביי
ריאריטעט און עס וועט ַאלץ זיין ַא ּפ ַ
ַא ּפ ַ
מיר אייך צו העלפן.

רשפרעכט הילף אויף ווייטער
פא ּ
ַ
נאמישע
עקא ָ
פארשטיי איך די ָ
פאראויסַ ,
קוקנדיג אויף ָ
עדיוקעישאן סיסטעם שטעלט
ָ
וואס אייער
שוועריקייטן ָ
פארשטיי די אומצופרידנהייט ביי אייערע
פאר .איך ַ
ָ
שפירט ַאז די רעגירונג איז נישט
געמיינדעס ,וואו מען ּ
דארף ווען צו זיין אויפ'ן געביט פון
הילפבאר ווי זי ַ
ַ
ַאזוי
פינאנצירן
ַ
עדיוקעישאן הילף .עס איז נישט לייכט צו
ָ
קאסטן פון קינדער-געבענטשטע
עדיוקעישאן ָ
ָ
די
פאלט דער
דאס נישטַ ,
צאלן ָ
וואס ווען זיי ָ
פאמיליעסָ ,
ַ
עול אויף דער געמיינדע.
נאלע
נסטיטוציא ַ
ָ
קא
פאר פילע ָ
אייערע רעכטן שטעלן ָ
דא
האלט ַאז עס איז ָ
פראגןָ ,אבער איך ַ
רעגירונג-רעליגיע ַ
גראם אייך צו העלפן
רא ַ
וועגן דורכ'ן טעקס-קרעדיט ּפ ָ
פארזעצן אייך צו העלפן.
לאדירונגען) ,און מיר ווילן ָ
(א ּפ ָ
ַ
באקעמפן דעם ַאנטיסעמיטיזם
איך וועל העלפן צו ַ
האבן גערעדט
וואס מיר ָ
גרופעס ָ
פון סיי וועלכע פון די ּ
קאלע
לא ַ
באקעמפן אייך איבער ָ
איבער זיי ,וועלכע ַ
נד-באנוץ
ַ
לא
זאונינג ַאנגעלעגנהייטן ָאדער ַ
טעמעסָ ,
פארשטענדליך וועט ַאנטיסעמיטיזם
ַאנגעלעגנהייטן .ווי ַ
טאלערירט ווערן ,קיין
און העצעריי קעגן אייך נישט ַ
טרא ּפ דערפון.
ָ

סינאס
קא ָ
פארשטייט די ּפונקטן איבער ַ
ַ
סינאס,
קא ָ
מעיאר'ס ּפונקט איבער די ַ
ָ
איבער דעם
האבן מיר פילע
פארשטיי איך דעם ּפונקטָ ,אבער יעצט ָ
ַ
זאפיע יעצט
פילא ָ
ָ
האב ַא נייע
ראבלעמען ,און איך ָ
ּפ ָ
האנדלען די
בא ַ
ביים עלטער ווערן .צום ערשט וויל איך ַ
דאן וועלן
דא ,און ַ
וואס זענען שוין יעצט ָ
ראבלעמען ָ
ּפ ָ
וואס וועלן
ראבלעמען ָ
ראווענען מיט די ּפ ָ
ספ ַ
מיר זיך ּ
פילייכט אויפקומען אין דער צוקונפט.
האבן זיך איינגעגעבן
וואס ָ
סינאס ָ
קא ָ
דא ַ 16
עס זענען ָ
נאכנישט קיין ַאנונג
האבן ָ
סינא לייסענסעס .מיר ָ
קא ָ
פאר ַ
ַ
סינאס וועלן
קא ָ
באקומען; וואו די ַ
דאס ַ
ווער פון זיי וועט ָ
ראנדזש
געבויט ווערן .וועלן זיי געבויט ווערן אין ָא ַ
קאונטיָ ,אדער ערגעץ ַאנדערש?
ַ
פארשטיי אייער ּפונקט איבער זייָ ,אבער זיי
איך ַ
(פארזעצונג אויף זייט )29
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דרשה פון ראש הקהל וראש העיר הרה"ח ר' אברהם ווידער הי"ו ,ביי
ומא יר"ה
קא ָ
ווערנאר ענדרו ָ
ָ
גא
פאר'ן הויכגעשעצטן ָ
אויפנאמע ַ
ַ
ומאו
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
פאר'ן געערטן ָ
דאנק ַ
ַא גוטן ָאוונט און ַא ַ
דא קיין קרית יואל ערב
רא ּפצוקומען ָ
פאר'ן זיך נעמען די צייט ַא ָ
ַ
יארקער
וואלן .אין בלויז  40קורצע שטונדן ַארום וועלן די ניו ָ
די ַ
האבן די
שפ ַאנען צו די שטים-בודקעס ,און מיר ָ
איינוואוינער ּ
געווארן צו זיין אייער
ָ
ּפריווילעגיע ַאז מיר זענען אויסגעקליבן
דא.
גאסטגעבער היינט ָ
ַ
פירערשאפט פון
ַ
דא ָאנוועזנד די
האבן ָ
איך וויל ָאנצייגן ַאז מיר ָ
רא
בא ָ
וויליאמסבורגָ ,
ַ
טמארער געמיינדעס :פון
סא ַ
די פיר גרויסע ַ
פירערשאפט פון
ַ
מאנסי און קרית יואלַ ,אלעס אונטער'ן
ּפ ַארקָ ,
גרענד-ראביי [כ"ק מרן רבינו
ַ
אונזער געערטן גייסטיגן פירער ,דער
שליט"א].

ּפ ָאזיטיווער וואוקס פון קרית יואל [בליעה"ר]
וואס
פאמיליעסָ ,
צאל ַ
געווארן דורך ַא ָ
ָ
קרית יואל איז געגרינדעט
באזעצט,
דא ַ
יאר  '974און זיך ָ
זענען ַארויסגעקומען ַאהער אין ָ
געווארן ַאלס ַא ווילידזש.
ָ
רפ ָארירט
אינקא ּ
ָ
און אין  '977איז עס
צואוואקסן אין ַא
ַ
דאס קליינע קערנדל
האט זיך ָ
צוטאגס ָ
ָ
היינט
לעבעדיגע געמיינדע פון ַארום  25,000איינוואוינער (בליעה"ר).
וואקסט
פאמיליעס פון אונזערע איינוואוינערַ ,
צוליב די גרויסע ַ
טאג
ראטע ארום  3קינדער ּפער ָ
באפעלקערונג מיט ַא ַ
אונזער ַ
ראצענט
וואס מיינטַ ,א יערליכער וואוקס פון פינף ּפ ָ
(כן ירבו)ָ ,
(בליעה"ר).
נאמישע
עקא ָ
ָ
פאמיליעס ּפרעזענטירן
ַ
אונזערע גרויסע
פארשידענע
גאר צופרידן ָאנצוצייגן ַ
דאך זענען מיר ָ
שוועריקייטןָ ,
יארק סטעיט רעגירונג גרויסע
שפ ָארן די ניו ָ
וויאזוי מיר ּ
ּפונקטן ַ
וואסערע
געלטער .אונזערע געמיינדעס זענען פריי פון סיי ָ
דראגס,
גאנס ,קיינע ָ
פארברעכנס .קיינע גענג ַאקטיוויטעטן ,קיינע ָ
ַ
לדטאטן .אונזער רעליגיע און אמונה
ַ
געווא
ַ
פאמיליע
און קיינע ַ
פאמיליעס און צו
האלט אונז געגרונדפעסט צו שעצן אונזערע ַ
ַ
ווידמען אונזערע לעבנס צו תורה ,תפילה און ברענגען ּפרנסה.
די רעליגיעזע ווערדן ציען זיך ַאריבער צו דער ערציאונג פון
אונזערע קינדער – וועלכע איז דער נומער  1אינדוסטריע אין
קרית יואל .כמעט  12,000קינדער ווערן יערליך ערצויגן אינעם
קאלעדזש עלטער.
ווילידזש ,פונעם ּפרי-סקול עלטער ביז'ן ַ
רטאציע ,טעקסט-ביכער און סערוויסעס צו
נספ ָא ַ
טרא ּ
ַ
אויסער
ספעציעלע-געברויכן סטודענטן ,ווערן ַאלע קינדער אין קרית
די ּ
שפ ָארט די
דאס ּ
אויסגאבןָ .
ַ
יואל ערצויגן דורך אונזערע אייגענע
לאר.
דא ַ
מיליאן ָ
ָ
סטעיט יערליך איבער 100

נטשאפט און
ַ
נא
קרית יואל'ס ָ
פאטער
ווערנאר'ס ָ
ָ
גא
מענארבעט מיט ָ
צוזא ַ
ַ
פאמיליע
פארבינדונגען מיט דיין ַ
ווערנאר ,אונזערע ַ
ָ
גא
מרָ .
געווארן
ָ
באשטעטיגט
יאר ,ווען מיר זענען ַ
גייט צוריק כמעט ָ 40
האט אונטערגעשריבן
וואס ָ
ַאלס ווילידזש אין  .'977דער מענטש ָ
רפ ָארירונג ּפ ַא ּפירן ,איז געווען קיין ַאנדערער ווי אייער
אינקא ּ
ָ
די
יארקער סעקרעטערי ָאוו סטעיט.
דעמאלסדיגער ניו ָ
ָ
פאטער ,דער
ָ
קוראזש
ַ
געהאט די וויזיע און
ַ
פאטער
האט אייער ָ
אין ָ '989
דאס אויפשטעלן דעם קרית יואל סקול דיסטריקט
צו שטיצן ָ
עציעלע-און-הענדיקעפד קינדער ,און
ּ
ספ
פאר אונזערע טייערע ּ
ַ
האט ַאנידערגעשטימט דעם
קאורט ָ
סופרים ָ
אין  ,'94ווען דער ּ
האט
האלטן ָאפן און ָ
פאטער געקעמפט עס צו ַ
האט אייער ָ
געזעץָ ,
דורכגעפירט ַא נייעם געזעץ.
דאן
האט ַ
רא ּפגעקומען קיין קרית יואל ,און ָ
ער איז ַאפילו ַא ָ
גרענד-ראביי (מרן
ַ
פאר'ן פריערדיגן
קלאמירט עפנטליך ַ
רא ַ
ּפ ָ
פאר די טויזנטער איינוואוינער
רביה"ק בעל ברך משה זי"ע) און ַ
פארזעצן צו העלפן
באגריסטַ ,אז ער וועט ָ
האבן אים ַ
וועלכע ָ
געזאגט" :אויב דער געריכט
האט ָ
ספעציעלע קינדער .ער ָ
אונזערע ּ
מאל און
כא ָ
נא ַ
טאן ָ
דאס ָ
וועט אורטיילן קעגן אונז ,וועלן מיר ָ
מאל!"
כא ָ
נא ַ
מאל און ָ
כא ָ
נא ַ
ָ
דא ,און מיר
פאטער זענען מיר ָ
דאנק ַאזוינע מענטשן ווי דיין ָ
ַא ַ
ספעציעלע קינדער ,מיט די בעסטע
גיבן זיך ָא ּפ מיט די איבער ּ 250
טערא ּפיסטן .מיר ווייסן ַאז
ַ
מעטאדן און
ָ
עדוקעישאן"
ָ
"ספעשל
ּ
הארץ ,און מיר וועלן
נאנט און טייער צו זיין ַ
דאס ַאלעס איז געווען ָ
ָ

דערפאר.
ַ
נקבאר
דא ַ
אים ַאלץ זיין ַ

פאר הילף ביז היינט
ווערנאר ַ
ָ
גא
דאנקט ָ
ַ
פאר אייך מר.
דאנק איז מען אויך שולדיג ַ
ספעציעלער ַ
ַא ּ
סעקרעטאר ,ווען איר
ַ
"האד"
פאר אייער ַארבעט ַאלס ָ
ווערנארַ ,
ָ
גא
ָ
פאר'ן קרית יואל (עזרת
פינאנצירונגען ַ
געהאלפן צושטעלן די ַ
ָ
האט
ָ
"קאמיוניטי
באשטעטיגונג פון די ָ
חולים) העלט צענטער .אייער ַ
פאנדן,
"סעקשאן ָ "108
ָ
בלאק גרענטס" און די
דעוועלא ּפמענט ָ
ָ
רעאליטעט.
געמאכט ַאלס ַא ַ
ַ
דאס
האבן ָ
ָ
צוטאגס טוט דער העלט צענטער בליען מיט ַאקטיוויטעטן,
ָ
היינט
נאך פילע
שטאק און ָ
ָ
ַאריינגערעכענט דער נייער ּפידיעטריק
באנוצט דורך כמעט
דעפ ַארטמענטס ,וועלכע ווערט ַ
ּ
וואקסנדע
ַ
פאמיליעס דורכאויס
ַאלע קרית יואל איינוואוינער און אויך דורך ַ
באזוכן ווערן יערליך
יאן ,ווען איבער ּ 100,000פ ַאציענטן ַ
רא ָ
דעם ַ
געהאלטן דערינען.
ָא ּפ ַ

נעקסעישאן"
ָ
"א
ראיעקטן פון ַ
וויכטיגע ּפ ָ
ייפליין"
"וואסער ּפ ּ
און ַ
באפעלקערונג (כן ירבו),
שנעל-וואקסנדער ַ
ַ
צוליב אונזער
מאדירן אונזערע איינוואוינער און
קא ַ
זוכן מיר ַאלץ וועגן צו ַא ָ
דאס קען
וויאזוי ָ
פאר אונזער צוקונפט .איין וועג ַ
לאנירן ַ
צו ּפ ַ
לאן ,צו בויען
פארווירקליכט ווערן ,איז דורך אונזער ַאמביציעזער ּפ ַ
ַ
דאקט,
עקווא ָ
ַ
יארק סיטי
ייפליין צום ניו ָ
סער-פ ּ
ּ
ווא
באהעפטן ַא ַ
און ַ
סופליי פון ריינע זיכערע
פארזיכערן ַא גענוגענדן ּ
און דערמיט ַ
פאר אונזערע איינוואוינערָ .אבער מער פון דעם
טרונק-וואסער ַ
ַ
ייפליין ערלויבן דעם ווילידזש אויפצוהערן נוצן די
וועט דער ּפ ּ
קאנקורירן מיט
דארפן ָ
וואסער-קוועלער ,און נישט ַ
קאלע] ַ
[לא ַ
ָ
וואסער-אוצרות.
פאר אונטערערדישע ַ
אונזערע שכנים ַ
געוואלדיגע לעזונג
ַ
ייפליין איז ַא
סער-פ ּ
ּ
ווא
וואס דער ַ
טראצדעם ָ
ָ
ליטישאנס
ָ
צאל ּפ ָא
האבן ַא ָ
יאןָ ,
רא ָ
רמאניע אינעם ַ
הא ָ
צו ברענגען ַ
געמאכט ַא ציל ָא ּפצושטעלן דעם
ַ
רגאניזירער זיך
קאמיוניטי ָא ַ
און ָ
פארמיידן אונזערע קינדער
וואקסן ,און צו ַ
ווילידזש פון ווייטער ַ
באזעצן נעבן זייערע עלטערן.
פון דער מעגליכקייט זיך צו ַ
רלאנג צו
פא ַ
פארמעסט איז איבער ַא ַ
אונזער איצטיגער ַ
לאנגען צו אידןַ ,אריין צום ווילידזש
בא ַ
וואס ַ
באדנס ָ
ַאנעקסירן ָ
האט אונז ַאריינגעברענגט אין
נעקסעישאן ָ
ָ
ָאוו קרית יואל .די ַא
באוועגונג ,גערופן
דעבאטע מיט ַא ּפ ָאליטישע ַ
ַ
ַאן אינטענסיווע
נדידאט
ַ
קא
אינדארסירט סיי וועלכן ַ
ָ
גרופע
נרא" .די ּ
מא ָ
"יונייטעד ָ
שטאלץ
ָ
טאקירט אונז און אונזער לעבנס-שטייגער .זי טוט
וואס ַא ַ
ָ
מענטארן אויף איר וועבסייט ,און
ַ
קא
ערלויבן ַאנטיסעמיטישע ָ
האס צו ערזעצן און שטערן יעדן
פאר ַאן ַאגענדע פון ַ
ערלויבט ַ
לאג.
דיא ָ
שאנס פון ַא ַ
ַ

באשיצן קרית יואל
געבעט צו ַ
טאקעס
פון העסליכע ַא ַ
אינעם "סטעיט ָאוו די סטעיט רעדע" זענען מיר צופרידן
קעגנערשאפט צו די
ַ
שטארק-מונדליכע
ַ
געווען צו הערן דיין
ַאנטיסעמיטישע אינצידענטן אינעם ּפיין-בוש סקול דיסטריקט .דו
קוראזשפול גענומען ַא ּפ ָאזיציע זיך קעגנצושטעלן קעגן
ַ
האסט
ָ
פאר די רעכטן פון ַאלע
די רודפים ("בוליס") ,און זיך ָאנצונעמען ַ
יארקער.
ניו ָ
טאקירן אונזער וואוקס
פאר צו ַא ַ
נרא" זעצט ָ
מא ָ
"יונייטעד ָ
דא
באגרעניצן די רעכטן פון אונזערע קינדער ָ
און ּפרובירט צו ַ
קאמף ,און
צו וואוינען .מיר בעטן זיך צו דיר צו שטיצן אונזער ַ
נאטורליכן וואוקס דורכ'ן
לאזן קיינעם ָא ּפשטעלן אונזער ַ
נישט ָ
מענטאלע געזעצן ,כדי ָא ּפצושטעלן דעם
ַ
ענוויירא
ָ
מיס-באנוץ פון
ַ
נד-אנעקסירונג.
לא ַ
ייפליין ָאדער די ַ
סער-פ ּ
ּ
ווא
ַ

פאר קרית יואל
סינאס ַ
קא ָ
שעדליכקייט פון ַ
סינאס כדי צו סטימולירן
קא ָ
פארשטייען דעם ווילן צו בויען ַ
מיר ַ
פארשטייסט
האפן ַאז דו ַ
נאמיעָ ,אבער מיר ָ
עקא ָ
יארק סטעיט ָ
די ניו ָ
טמארער געמיינדע פון קרית יואל איז קעגן די
סא ַ
רוואס די ַ
פא ָ
ַ
סינאס ביי אונזערע גרעניצן .די ָאנגעגעבענע
קא ָ
ּפלענער פון ַ

ערטער זענען קוים צוויי מייל ַאוועק פון אונזערע היימען ,שולעס
טאל קעגן די ווערדן אויף וועלכע
טא ַ
און געבעט-הייזער .זיי זענען ָ
גרענד-ראביי
ַ
געווארן דורך דעם
ָ
אונזער געמיינדע איז געגרינדעט
נאך
דזשואל טייטלבוים [רבינו הק' בעל דברי יואל זצוקלל"ה]ָ ,
נאמען.
טראגט דעם ָ
וועמען דער ווילידזש ָ
סינאס,
קא ָ
וואס ווערט געמוטיגט אין די ַ
דער לעבנסשטייגער ָ
וואס מיר גיבן אונזערע
קעגנזאץ צו דער ערציאונג ָ
ַ
שארפן
איז אין ַ
פאמיליע-ווירדן .מיר בעטן
פארלעצט אונזערע ַ
קינדער ,און עס ַ
סינאס אין
קא ָ
פאר ַ
זאגן די ּפלענער ַ
זאלסט ָא ּפ ָ
דערפאר ַאז דו ָ
ַ
בעקיארד.
ַ
אונזער
פארבעסערן די
אינציאטיוון צו ַ
ַ
אין ַאנערקענונג פון דיינע
סטוארט
ַ
סינא ביים
קא ָ
נאמיע אין די סטעיט ,שטיצן מיר ַא ַ
עקא ָ
ָ
סינא לייסענס.
קא ָ
קאונטי מוז קריגן ַא ַ
ראנדזש ַ
לופטפעלד ,אויב ָא ַ
שטאט דער ווייטסטער מעגליכער ָארט
ָ
דער ָארט איז פון אונזער
קאונטי.
ראנדזש ַ
סינא אין ָא ַ
קא ָ
פאר ַא ַ
ַ

היפ ָאקריסטווע פון ַאנטי-קרית יואל העצער
ּ
מוניציפ ַאליטעטן
ּ
דארף ָאנגעצייגט ווערןַ ,אז די דערנעבנדיגע
עס ַ
טאקירן דעם וואוקס פון אונזער
וועלכע זענען ַאזוי געשיקט אין ַא ַ
וואסער,
געמיינדע צוליב דער כלומר'שטער אויסווירקונג אויף ַ
קטארן אין זייער
פא ָ
איגנארירן די ַ
ָ
טראפיק ,טוען גענצליך
סוער און ַ
דא געבויט ווערן.
זאלן ָ
סינאס ָ
קא ָ
ציל ַאז די ַ
קלאר איבערצייגן די ריכטיגע
ָ
היפ ָאקריסטווע טוט
ָאט די ּ
פארשטערקערט
מאטיוון פון אונזערע קריטיקירער ,און עס ַ
ָ
פאר אונזערע איינוואוינער,
טאן מער ַ
נטשלאסנקייט צו ָ
ָ
אונזער ַא
פארזיכערן זייער צוקונפט.
פארבעסערן זייער לעבנס און ַ
צו ַ

ווערנאר
ָ
גא
אינדארסירט ָ
ָ
טמאר
סא ַ
ַ
פאר ַא צווייטן טערמין!
ומא ַ
קא ָ
ָ
ספעציפישע הילף
רלאנגען אייער ּ
פא ַ
דא איז נישט די צייט צו ַ
ָ
דארפן ,כדי צו סערווירן
וואס מיר ַ
מיט די סטעיט ַאגענטורן ָ
דעפ ַארטמענט ָאוו
נאנט מיט'ן ּ
אונזערע איינוואוינער .מיר ַארבעטן ָ
רטאציע
נספ ָא ַ
טרא ּ
נסערוועישאן ,די סטעיט ַ
ָ
קא
מענטאל ָ
ַ
ענוויירא
ָ
נאך
דעפ ַארטמענטָ .
ּ
עדיוקעישאן
ָ
דעפ ַארטמענט און די סטעיט
ּ
דיין ווידערערוויילונג ,קוקן מיר ַארויס אויף צו קענען ווייטער
שטאב און מיט די ַאגענטורן ,צו ברענגען ַא
ַ
נאנט ַארבעטן מיט דיין
ָ
פאר אונזער געמיינדע.
נאך ליכטיגערן צוקונפט ַ
ָ
טמארער געמיינדעס אין גרעיטער ניו
סא ַ
בארוף פון די ַ
אויפ'ן ַ
פירערשאפט פונעם רבי'ן (רבינו שליט"א),
ַ
יארק ,אונטער דער
ָ
פאר
נדידאטור ַ
ַ
קא
אינדארסירן און שטיצן דיין ַ
ָ
שטאלץ צו
ָ
בין איך
עמפייער סטעיט .מיר
ּ
ווערנאר פונעם
ָ
גא
ַא צווייטן טערמין ַאלס ָ
גאנצן וועג.
וועלן זיין מיט דיר אויפ'ן ַ
נאוועמבער-דעם-
מיר וואונטשן דיר ַא גוטן צוקונפט אויף ָ
פאר דיין ָאנגייענדיגן סוקסעס אין דער
פערטן ,און מיר בעטן ַ
יארק סטעיט.
פירערשאפט פון ניו ָ
ַ

ומא
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
רעדע פון ָ
(פארזעצונג פון זייט )27

מאכן
דארפן מיר זיך נישט ַ
נאכנישט .דעריבער ,איצט ַ
עקזיסטירן ָ
נאכנישט
סינאס ,ווייל זיי עקזיסטירן ָ
קא ָ
קיין "צרות" איבער די ַ
פארשטיי אייער ּפונקט ,און איך וועל
צוטאגסָ .אבער איך ַ
ָ
היינט
פאראויס.
געדאנק בשעת מיר גייען ָ
ַ
האלטן אין
דאס ַ
ָ

פאר מרן רבינו שליט"א
דאנקט זיך ַ
בא ַ
ַ
הארציגע
פאר זיינע ברכות און ַ
דאנקען דעם רבי'ן ַ
בא ַ
איך טו ַ
באדייטנד זיך צו טרעפן
שטארק ַ
ַ
רייד .עס איז מיר געווען
באקומען אייערע גוטע וואונטשן און
מיט אייך היינט און צו ַ
וואלן וויל איך
נאך די ַ
וואלןָ .אבער ָ
פריינדשאפט ערב די ַ
ַ
אייער
באזוכן די געמיינדע
שפענדן צייט מיט אייךַ ,
דא ,און ּ
צוריקקומען ָ
פארשטענדעניש אויף אייערע געברויכן און
האבן ַא פולע ַ
און ָ
וויאזוי איך קען העלפן.
ַ
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ענדרו קאָומ ָא יר"ה
(פארזעצונג פון זייט )27

בַאגריסונג'ס ווערטער הרה"ח ר' אהרן
וועלץ הי"ו ,מנהל מוסדותינו הק' אין
בָארָא ּפַארק; הרה"ח ר' מרדכי אלעזר
הירש הי"וַ ,אדמיניסטרַאטָאר פון
מוסדותינו הק' אין וויליַאמסבורג; און
הרה"ח ר' משה יוסף הַארטמַאן הי"ו,
מראשי קהלתינו הק' אין מָאנסי.
דַאן הָאט דער גָאווערנָאר יר"ה
גענומען דָאס ווָארט ,אין וועלכן ער הָאט
זיך קודם בַאדַאנקט פַאר די ווַארימע
ווערטער פון די רעדנער בעפָאר און
פַאר די טיפע שטיצע ווָאס ער געניסט
פון די סַאטמַארער קהילה אין ניו יָארק,
און פַארשּפרָאכן ַא ווייטערדיגע נָאנטע
צוזַאמענַארבעט מיט ק"ק סַאטמַאר
ומוסדותיה אויף ווייטערדיגע יָארן.
בַאזונדער הָאט ער אויסגעדרוקט
ַאדַאנק פַאר די הַארציגע ברכה פון מרן
רבינו שליט"א[ .זעט בַאזונדער אין
היינטיגן "הקריה" די אויסצוגן פונעם
גָאווערנָאר'ס רעדע].
דער גָאווערנָאר איז דַאן ַארויסבַאגלייט
געווָארן בכבוד הראוי ,ווען רבינו
שליט"א בַאגלייט אים ַארויס ביז אויף
דער גַאס .דָארט הָאט דער גָאווערנָאר זיך
געזעגנט פון די פַארזַאמלטע און בַאלד
פַארלָאזט קרית יואל ,הַאלטנדיג אינמיטן
די לעצטע העפטיגע ַאקטיוויטעטן ווָאס
נעמען ַאלס ַאריין די לעצטע טעג פון ַא
ווַאל-קַאמּפיין.
*
די שטַארקע השּפעה פונעם בַאזוך,
און די הילכיגע אינדָארסירונג דורך
ק"ק סַאטמַאר פַאר'ן גָאווערנָאר ,איז
בַאזונדער געקומען צום אויסדרוק
שוין אויך נָאך די ווַאלן ,ווען דער

גָאווערנָאר הָאט געשיקט ַא סּפעציעלן
בריוו פַאר'ן חשוב'ן מעיָאר ר' אברהם
זיך צו בַאדַאנקען פַאר'ן אים שטיצן ביי
די ווַאלן ,און ער הָאט ווידערהָאלט זיין
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פַארשּפרעכונג ָאנצוגיין ווייטער ביתר
שאת וביתר עוז צו העלפן קרית יואל מיט
ַאלעם ווָאס מעגליך.
ותטה לב המלכות עלינו לטובה.

באזוך בביתו נאוה קודש
ומא דורכאויס דעם מלכות'דיגן ַ
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
ָ
רלאנגען און שתדלנות פאר
פא ַ
פון מרן רבינו הגה"ק שליט"א ,הערט ַ
יארק
אחינו בני ישראל אין גרעיטער ניו ָ

מעיאר,
ָ
פאר'ן ראש הקהל און
דאנק בריוו ַ
ספעציעלן ַ
ומא שיקט ּ
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
ָ
דאנקען פאר קרית יואל'ס שטיצע
בא ַ
הרה"ח ר' אברהם ווידער ,זיך ַ

באזוך בביתו נאוה קודש
ומא דורכאויס דעם מלכות'דיגן ַ
קא ָ
ווערנאר ָ
ָ
גא
ָ
רלאנגען און שתדלנות פאר
פא ַ
פון מרן רבינו הגה"ק שליט"א ,הערט ַ
יארק
אחינו בני ישראל אין גרעיטער ניו ָ
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קרית יואל שיקט טרייסט-ווינטשן פאַר'ן הויכגעשעצטן גאָווערנאָר ענדרו
קאָומאָ ,נאָכ'ן פאַרלוסט פון זיין טאַטן ,גאָווערנאָר מאַרי ָא קאָומ ָא
האט זייער פיל געלייסטעט פאר קרית יואל
פון די חסידי אומות העולם ָ -

באגריסט דעם הויכגעשעצטן
ראש הקהל וראש העיר ,הרה"ח ר' אברהם ווידערַ ,
יאר תשנ"ד
ומא ביים מלכות'דיגן קבלת ּפנים לכבודו אין ָ
קא ָ
ווערנאר מאריא ָ
ָ
גא
ָ
מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע גיבט ָא ּפ כבוד למלכות ביים
ומא
קא ָ
ווערנאר מאריא ָ
ָ
גא
פאר'ן הויכגעשעצטן ָ
קבלת ּפנים ַ
שטארקע הכרת הטוב פאר די
יאר תשנ"ד ,און דרוקט אויס זיין ַ
אין ָ
אויסטערלישע הילף ביים גרינדן דעם "קרית יואל סקול דיסטריקט"

מיט עטליכע ווָאכן צוריק הָאט ניו
יָארק סטעיט זיך געזעגנט פון דעם
געוועזענעם גָאווערנָאר מאריא קָאומָא
וועלכער איז געשטָארבן אין עלטער
פון  82יָאר ,נָאך ַא לַאנגע ּפָאליטישע
קַאריערע ווָאס הָאט אים געהויבן צום
שטאַ ּפל פון נַאציָאנַאלער ַאנערקענונג
ַאלס איינער פון ַאמעריקע'ס ליבערַאלע
'לייבן' אויף די ּפָאליטישע ַארענע.
דורכאויס זיין פיליאריגע ּפָאליטישע
קַאריערע הָאט ער זיך ַארויסגעשטעלט
ַאלס ריכטיגער אוהב ישראל וועלכער
הָאט זייער פיל געלייסטעט פאר אידן
בכלל און די שטָאט קרית יואל בפרט.
ער הָאט זיך נישט דערשרָאקן פון די ַאלע
חיצים ובליסטראות ווָאס זענען געשָאסן
געווָארן קעגן אים דורך די פיינט פון
קרית יואל ,מבית ומבחוץ ,נָאר הָאט
זיך געהַאלטן שטַאנדהַאפטיג מיט די
אויסערגעווענליכע הילף ווָאס ער הָאט
צוגעשטעלט פאר תושבי קרית יואל אין
מערערע געביטן.
דער קרוין פון זיינע פעולות לטובת
קרית יואל איז בלי ספק געווען זיין
אויסערגעווענליכע און פעלזן-פעסטע
שטיצע ווָאס ער הָאט צוגעשטעלט לַאנגע
יָארן ַארויסצוהעלפן דעם "קרית יואל
סקול דיסטריקט" ווערן ַא היסטָארישער
פַאקט .ער איז געווָארן ַאזוי ּפערזענליך
בַארירט פונעם הַארציגן געבעט פון
מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע און
די איבערגעגעבענע הנהלת קרית יואל,
אין שּפיץ פונעם בַארימטן ראש הקהל
וראש העיר הרה"ח ר' אברהם ווידער
הי"ו ,וועלכע הָאבן זיך געווָאנדן צו אים
בתחנונים ַארויסצוהעלפן די הונדערטער
טייערע בַא'חנ'טע נשמה'לעך דערגרייכן
צו ַא ריכטיגן חינוך אויף דעם זעלבן וועג
ווי זייערע עלטערן און אור-עלטערן ,אז
ער הָאט פַארשּפרָאכן צו טָאן ַאלעס אין
דער וועלט דָאס צו ערמעגליכן.

און ער הָאט ווירקליך געהַאלטן
ווָארט .אומצָאליגע שטיינער זענען
געלייגט געווָארן אין וועג פון מערערע
ריכטונגען ,בדרך כלל אומפַארגינערישע.
ס'איז געגַאנגען ַאזוי ווייט ַאז דָאס
לַאנד'ס סַאמע העכסטע געריכט,
דער פעדערַאלער סופרים קָאורט אין
ווַאשינגטָאן ,הָאט דערקלערט ַאז דָאס
געזעץ – ווָאס הָאט געגרינדעט דעם
"קרית יואל סקול דיסטריקט" – איז
אומקָאנסטיטוציָאנַאלָ ,אבער ער הָאט
זיך נישט דערשרָאקן נָאר איינמָאל און
נָאכַאמָאל איבערגעמַאכט דָאס געזעץ
צו פַארזיכערן ַאז דָאס איז אויסגעהַאלטן
לעגַאל ,און ַאז דער הייליגער מוסד
"שערי חמלה" ,וועמען ס'איז אוממעגליך
צו פונקציָאנירן ָאן דעם סקול דיסטריקט,
גייט אן ווייטער אומגעשטערט.
ווי איר זעט אין די נייעס וועגן דעם
בַאזוך פונעם איצטיגן גָאווערנָאר ,ענדרו
קָאומאָ ַ ,א זון פון גָאווערנָאר מַאריאָ ,
הָאט די נָאנטע פַארבינדונג צווישן
קרית יואל און די קָאומָא פַאמיליע
ָאנגעהַאלטן לַאנגע יָארן ,און איז ַאריבער
אויך צו זיין זון דער הויכגעשעצטער
גָאווערנָאר וועלכער געדענקט נָאך
ַאליין די שטַארקע נָאנטשַאפט ווָאס זיין
טַאטע הָאט געשּפירט צו קרית יואל.
ס'איז דעריבער טַאקע געווען גָאר ּפַאסיג
די הַארציגע טרייסט ווערטער ווָאס די
שטָאט קרית יואל הָאט ַאריבערגעשיקט
צום גָאווערנָאר אין ָאנדענק פון זיין
בַארימטן טַאטן ,ווָאס הָאט געמַאכט ַא
שטַארקן קידוש השם אין די ּפָאליטישע
קָארידָארן וויַאזוי ערליכע אידן געבן אָ ּפ
כבוד למלכות ,און ווי איינגעווָארצלט
ס'איז ביי אונז די מדה פון הכרת הטוב,
ווָאס קומט זיך זיכער אין ַא ריזיגע מָאס
צום גָאווערנָאר מאריא קאומאו פאר זיין
אויסטערלישע הילף און געטריישַאפט.

For Immediate Release:
January 2, 2015

STATEMENT FROM MAYOR ABRAHAM WIEDER ON THE
PASSING OF GOVERNOR MARIO CUOMO

On behalf of the people of the Village of Kiryas Joel, we join the extended Family of New York
in paying tribute to one of our greatest champions, Governor Mario Cuomo.
We are saddened by the loss of a great man, however honored and thankful to have known his
friendship.
While his accomplishments in public service are many, Governor Cuomo’s public tenure was
marked by a commitment to service, and those in need.
In 1977, as Secretary of State, it was Mario Cuomo who helped create the Village of Kiryas Joel.
For our community, Governor Cuomo’s actions are as memorable today, as they were more than
two decades ago. In 1989 he boldly created the Kiryas Joel Union Free School District, and five
years later, took a selfless step to recreate it, following a decision of the high court.
As a result, in the years that followed, thousands of children and families have received special
education services that make their lives more meaningful and fulfilling, thanks to the compassion
and commitment of Mario Cuomo.
We express our deepest condolences and sympathy to his wife, former First Lady Matilda
Cuomo; and their five children Governor Andrew Cuomo, Maria, Margaret, Madeline, and
Christopher.
#

ומא
קא ָ
ווערנאר מאריא ָ
ָ
גא
לעגענדארן ָ
ַ
קרית יואל גיבט ָא ּפ כבוד למלכות און צייגט ַארויס דעם טיפן הכרת הטוב צום
פאר זיינע פילע לייסטונגען לטובת העיר ,ובפרט זיין הילף לטובת דעם מוסד שערי חמלה שע"י ק"י סקול דיסטריקט
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פובליק סעיפטי דעפארטמענט
וויכטיגע מעלדונג ליום הפורים הבעל"ט

אויך היי יאר האבן מיר
אויפ'ן פארלאנג פון די
איינוואוינער ,אראנדזשירט
אז דעם קומענדיגן פורים
וועלן די פאלגענדע דריי
צענטראלע גאסן

סאטמאר דרייוו
און העיס קאורט
ישראל זופניק און
געציל בערגער
ווערן א

ONE WAY
STREET
עצה טובה :אויסצומיידן די טרעפיק
אויף עיקערס ,אויב קומט איר פון די
בעיקערטאון געציל בערגער געגנט ,פארט
אויף בעיקערטאון ביז סעווען ספרינגס
(קאונטי רד ,)44 .און איר וועט אנקומען ביז
קאריץ טעטש און עצי תמרים געגנט ,און
די זעלבע פארקערט
אכטונג :געדענקט ביום הפורים דארף
מען אויך איינהאלטן אלע טראפיק געזעצן,
טיילמאל זענען דא פאליס אויף זייטיגע
ראודס אד"ג
און אוודאי :אויב האט איר שוין געטרונקען
איינצוהאלטן דאס געזעץ און נישט דרייווען,
חמירא סכנתא מאיסורא

מיט דאנק

די פובליק סעיפטי
דעפארטמענט

עיקערס  -סאטמאר  -העיס:
אריינצוקומען צו סאטמאר דרייוו וועט מען נאר קענען
•
דורך קראלע דרייוו
פון עיקרס רד .צו סאטמאר דרייוו (ביי פרענקלס
•
גראסערי) וועט מען נאר קענען ארויסצופארן און נישט קענען
אריינפארן צו סאטמאר דרייוו.
פון העיס קאורט וועט מען זיך קענען דרייען אויף
•
סאטמאר דרייוו ,נאר צו רעכטס ,ארויס אויף עקעירס.

ישראל זופניק  -געציל בערגער:
געציל בערגער וועט זיין איין וועג אויף אריין ,און
•
ישראל זופניק וועט זיין איין וועג אויף ארויס ,ד.מ .אז ביים
אריינקומען פון עיקערס צו ישראל זופניק ,וועט מען נישט
קענען אראפפארן די ישראל זופניק גאס ,נאר גלייך דארפן
מאכן א רעכטס אויף געציל בערגער.
•
די אריינגאנג צו ישראל זופניק גאס וועט זיין דורך
בעיקערטאון (פאראדייס).

די רעגולאציעס וועלן זיין גילטיג
י
אין די פאלגענדע זמנים:
מיטוואך ביינאכט (ליל פורים)
פון  8:00ביז  1:00ביינאכט
דאנארשטאג (יום הפורים) פון
 11:00צופרי ביז  4:00נאכמיטאג
מ'בעט די חשוב'ע איינוואוינער
זאלן אויספאלגן די אנווייזונגען פון
די פאטראלס ,וואס וועלן שטיין
ביים ראוד ארויסצוהעלפן די
דורכפארער און פארגרינגערן
דעם טראפיק מיט אלע
מעגליכקייטן.
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