ריוח והצלה יעמוד ליהודים
ס'שפילט זיך ָא ּפ הינטער די קוליסן
ּ
וואס
רמאציע ָ
אינפא ַ
ָ
גאנצע
די ַ
רעוואניע
הא ַ
וואס ווערט כסדר שווערער; די אומערמידליכע ָ
דער מצב פון דירות אין קרית יואל ָ
ראבלעם און ַארבעט ָאן אויפהער
פארגעזען דעם ּפ ָ
האט ָ
פון די געטרייע הנהלת הקרי' ,וועלכע ָ
רראט
פא ַ
וואס אין אירע מעגליכקייטן צו ברענגען ַא לעזונג בעז"ה; דער שענדליכער ַ
צו טון ַאלעס ָ
וואס שווערער
מאכן דעם מצב ָ
און די געמיינע ַארבעט פון קרית יואל'ס שונאים ,מבית ומבחוץ ,צו ַ

בשם ה' נעשה ונצליח ,ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי!
ַאריינפיר:

ָ
געווארן אין די
ָ
עקסטאז איז אויפגענומען
ַ
מיט אויסטערלישער פרייד און
פאר די גרעסטע שונאים
האבן מיט ַא פרעכהייט זיך ערלויבט צו שטימען ַ
שטאט קרית פון די וויילער ָ
ַ
ענוויירא
ָ
מישאנער פון די סטעיט
ָ
קא
יואל די פרייליכע נייעס ַאז דער ָ
פאר די העצערישע
פאראויס ַ
שטופ ָ
ּ
מענטאלע ַאגענטור ,פון קרית יואל און דערמיט געגעבן דעם גרעסטן
פאר'ן
באשלוס ,און געשאנקען ַ
ערווארטעטן ַ
ַ
לאנג
האט ענדליך ַארויסגעגעבן דעם ַ
די ָ ,DEC
געהאלפן
ָ
באוועגונג ַארום קרית יואל – און גלייכצייטיג ַאזוי ַארום
נעקסעישאן" ַ
ָ
נטי-א
ַ
"א
ַ
וואס ּפ ָ
רשטארקן דעם "דירות קריזיס" ָ
ַ
פא
ַ
גאר וויכטיגע SEQRA
אויפגאבע צו זיין די "ליעד עידזשענסי" אינעם ָ
ַ
קרית יואל ווילעדזש די
לאגט יעדן איינציגן תושב קרית יואל.
זאגט אין מס' יומא )פו (:מפרסמין את החנפים מפני חילול השם שנאמר
די גמרא ָ
הויפט שליסל אין קענען ערמעגליכן דורכצופירן דעם קריטיש
ּ
וואס איז ַא
איבערזיכטָ ,
טא ּפלטע הצלה פאר תושבי ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו )יחזקאל ג ,כ( איז רש"י הק'
וואס וועט בעז"ה זיין ַא ָ
ראיעקטָ ,
נעקסעישאן" ּפ ָ
ָ
"א
וויכטיגן ַ
יארן הבעל"ט .מסביר ַאז די וועלכע זענען רשעים און טוען ָא ּפ רשעות אונטערן טיש ,און אין די
קרית יואל ,סיי אויפ'ן קורצן טערמין ,און סיי אויפ'ן עתיד פאר די קומענדיגע ָ
האבן זיך ַארויסגעוויזן עפנטליכקייט באוויייזן זיי זיך דעם ּפנים ווי צדיקים "אם יש מכיר במעשיו ,מצוה
וואס ָ
רעזולטאטן ָ
ַ
ס'איז איבריג צו שילדערן פאר תושבי קרית יואל די
דאס מגלה זיין ברבים ווייל ַאנדערש וועלן זיך
מפני חילול השם" ברויך מען ָ
ראצעס .דורכאויס דעם לפרסמו ּ
נעקסעישאן" ּפ ָ
ָ
"א
ַאלס ביטערער מציאות פונעם ָא ּפשטעל פון דעם ַ
נאכגיין אין זייערע וועגן .ווי ּפ ַאסיג זענען די ווערטער פון
נאמישן דירותַ -אנדערע ָא ּפלערנען און ָ
סטרא ָ
ָ
האבן תושבי קרית יואל זיך אויפגעוועקט צו ַא פרישן ַא
יאר ָ
לעצטן ָ
טראגן ַא ּפנים ווי ערליכע און
וואכן הערט מען נייע שטוינענדע ציפערן און ּפרייזן חז"ל פאר אונזער צייט ,ווען מיר זען מענטשן וועלכע ָ
ּפרייזן געיעג ,ווען כמעט יעדע עטליכע ָ
דאס ַארגסטע בין אדם למקום ובין אדם
רעזולטאט פונעם חסיד'ישע אידן ,און במחשך טוען זיי ָא ּפ ָ
ַ
וואס איז ַא דירעקטער
פאר דירות אין קרית יואל ,צו דינגען און צו קויפןָ ,
ַ
גאסן און זיי בעוולה'ן זייערע אייגענע
נאטורליכן אינערליכן וואוקס ,לחבירו ,זיי זענען מחלל שם שמים אין די ַ
דירות-מאנגל און ריבוי עם בליעה"ר פון דעם ַ
ַ
אומגעהויערן
ריוואט-געטריבענע ַאגענדעס ,ברויכן מיר אויספאלגן די הוראה פון
וואלט מען שוין ברודער צוליב ּפ ַ
וואס בלי ספק אויב ָ
משפחות וועלכע ציען זיך ַארויס קיין קרית יואלָ ,
ּ
און פון
טאקע ַא מצוה
נאר ַ
דאס נישט קיין רשות ָ
דאס ,איז ָ
געהאט אן אויסטערלישן חכמינו ז"ל און ווי רש"י דרוקט ָ
ַ
דאס
וואלט ָ
קער-לאנדָ ,
ַ
געהאט ַאנעקסירט פרישע ַ 507א
ַ
יעצט
מפני חילול השם.
וואס קרית יואל רבה ,אויפצודעקן ווער זענען די חנפיםּ ,
מארקעט אין ָ
בארואיגן דעם היציגן "ריעל-עסטעיט" ַ
פארט צו ַ
זא ָ
ַאפעקט ָ
קאנטן כלל פון "אל תענה כסיל
בא ַ
וואס שלמה המלך לערנט מיט אונז דעם ַ
טראץ דעם ָ
ָ
רוואנדלט געווארן.
פא ַ
איז ַ
זינלאזע
ָ
פארבלענדעט פון די
זאלן ווערן ַ
דאס פירט ַאז אויך תמימי לב ָ
נאטורליך ַאז תושבי קרית יואל שטייען און וואונדערן זיך "בשל מי הרעה כאולתו"ָ ,אבער ווען ָ
עס איז בלויז ַ
לעמאל
ָ
ר-א
ל-פא ַ
איינמא ַ
ָ
לאץ
ס'האבן טענות ַאז די העצערייען און בייזוויליגע שקרים ,איז דער צייט און ּפ ַ
ָ
דא וועלכע
דא ּפלוצלינג ּפ ַאסירט? ס'זענען אויך ָ
האט ָ
וואס ָ
הזאת?"ָ ,
פאראויסגעזען דעם דירות קריזיס און עס איז נישט גענוג אויסצושמועסן די ּפרטים ,ופרשו השמלה לעיני העדהַ ,אז יעדער ָ
וואס וויל וויסן דעם אמת
האבן נישט גענוג ָ
הנהלת הקריה ָ
האט געפירט צו די ביטערע דירות ּפרייזן
וואס ָ
פארגעקומעןָ ,
דא איז ָ
וואס ָ
פארשטיין ָ
זאל ַ
נצוהאלטן ַא געזונטן שוואונג אינעם דירות ָ
ַ
יארן פעולות ָא
געווארן אין די לעצטערע ָ
ָ
געטאן
ָ
האפנטליך וועט אויך מקוים ווערן דער וילמדו תועים בינה ,ווען די
מאנגל ,און ָ
באגלייט מיט ַא טוץ און דירות ַ
פארשטייט זיך ַאז די טענות און קשיות קומען שוין ַ
מארקעט .און ַ
ַ
וואס
פארשטיין ָ
זאלן ַ
רעצעדענטלאזער עוולהָ ,
ָ
געהאט ַא חלק אין דער ּפ
ַ
האבן
וואס ָ
געווארן אין די לעצטע ּפ ָאר חדשים ,מבית ומבחוץ ,דורך יעניגע ָ
ָ
רשפרייט
פא ּ
שקרים וועלכע זענען ַ
ראורזאכט ,ויתחרטו על מעשיהם.
ַ
פא
האבן דערמיט ַ
וואס זיי ָ
גרופע און דורך אינטערעסע-געטריבענע יחידיםָ ,
נרא" ּ
מא ָ
די קעמפערישע "יונייטעד ָ
מארש פאראויס ,די
פון די ַאנדערע זייט וועלן מיר אויך ַארויסברענגען דעם פרייליכן ַ
איינמאליגע אויפקלערונג.
ָ
רלאנגט זיך דערויף ַא ברייטערע
פא ַ
עס ַ
בא ַאמטע
וואס מ'זעט שוין ב"ה ביים ענדע פון טונעל ,וואס די געטרייע ווילעדזש ַ
לאגישע ּפרטים און ליכטיגקייט ָ
נא ָ
כרא ָ
פאלגענדע עטליכע בלעטער וועלן מיר איבערגיין די ָ
אין די ָ
לא ּפירן
גא ָ
ראצעדור זאל ַ
נעקסעישאן" ּפ ָ
ָ
"א
וואס ַארבעטן יעצט אויף קעסל און כלים ַאז דער ַ
וואס עס ליגט אונטער דעם קריזיס; ָ
גאנצן ענין ,סיי ָ
פאקטן ַארום דעם ַ
יסודות'דיגע ַ
פאראויס מיט די שנעלסטע מעגליכקייט ,און מיט סיעתא דשמיא ,בכוחם ובזכותם פון
ָ
פארבינדונג צווישן
מאטישע ַ
דרא ַ
באלדיגע און ַ
יארן; די ַ
האט ּפ ַאסירט אין די לעצטערע ָ
ָ
נעקסעישאן" העלפן רביה"ק זי"ע דער מייסד הקרי' ,וממלא מקומו וממשיך דרכו רביה"ק בעל ברך משה זי"ע,
ָ
"א
רוואס וועט ַ
פא ָ
וויאזוי און ַ
נעקסעישאן" און די דירות ּפרייזן; ַ
ָ
"א
ַ
האבן ַאזויפיל געבלוטיגט און זיך איבערגעגעבן פאר די הצלחה און וואוקס פון די
יארן בנוגע דעם קריזיס; וועלכע ָ
האט די הנהלת הקרי' געטון אין די לעצטע ָ
וואס ָ
אינעם קריזיס; ָ
באגלייטן אויך ווייטער יעדן טריט און שריט פון
וואס ס'איז בלי ספק ַאז זיי ַ
שטאטָ ,
ָ
וואס זענען די ּפלענער אויף ווייטער בע"ה; הייליגע
מ'האלט; ָ
ַ
מ'האלט היינט וואו
ַ
ווער איז שולדיג ַאז
שטארקן אויף ַאלע שטרויכלונגען און
ַ
דער עיר הגדולה לאלקים ,וועט מען בע"ה זיך קענען
ועוד ועוד.
פארשידענע שקרים און קענען גיין ווייטער און ווייטער ,שטייגן מעלה מעלה לתפארת אבותינו ורבותינו הקדושים,
ספעציעלע שורות ָא ּפצוענטפערן ַ
ַאזוי אויך וועלן מיר ווידמען ּ
שליט"א בראשינו,
ַ
וואס ביז מיר וועלן ַאלע קעגן גיין דעם גואל צדק ,ומלכינו מרן רבינו הגה"ק
געווארן אין דער עפנטליכקייטָ ,
ָ
געווארן און געשריבן
ָ
געזאגט
ָ
כזבים וועלכע זענען
אומפארשעמטן ַאקט ווען ַא מיעוט בב"א.
ַ
ר-ווייטאגליכן און
ָ
גא
שאקירנדן ָ
האט געפירט צו דעם ָ
ָ

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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היסטאָרישער ״אַנעקסעישאָן פּלאַן״ אויסצוברייטערן קרית יואל גרעניצן
מיט  507אַקער-לאַנד רוקט זיך שטאַרק פאָראויס נאָכ׳ן ״די-אי-סי״
באַשלוס צו שענקען ״ליעד עידזשענסי״ סטאַטוס פאַר קרית יואל
רק-סימפ ַאטישע סענטימענטן לטובת קרית יואל
ּ
שטא
באשלוס ,מיט ַ
האנדלונג אונטערצושטיצן זיין ַ
מארטינס שרייבט לענגערע ָא ּפ ַ
מישאנער ַ
קא ָ
די-אי-סי ָ
מענטאלע
ַ
ענוויירא
ָ
דינסטאג הבעל"ט – איין
ָ
סעשאן" קומענדיגען
ָ
"סקא ּופינג
ָ
בעפארברייטונג צום באשטימטן
ָ
דאקומענט צוגעגרייט אין
–"סקא ּופ" ָ
ָ
לענדער-יאר
ָ
קא
פאקט בע"ה איידער ענדע פונעם ַ
נעקסעישאן קען מעגליך זיין ַא געשעענער ַ
ָ
רלאנגען – ַא
פא ַ
נעקסעישאן ַ
ָ
שטודיע וועט ַארייננעמען ביידע ַא

געפילן פון פרייד האָט אַרומגענומען
אַלע תושבי קרית יואל ,און חסידי
סאַטמאַר אומעטום ,מיט דער גינסטיגער
מעלדונג איבער דעם ענדגילטיגן
באַשלוס פונעם קאָמישאָנער פון די
ניו יאָרק סטעיט ענווייראָמענטאַלער
אַגענטור ,באַקאַנט אַלס "די-אי-סי",
צו שענקען דעם "ליעד-עידזשענסי"
סטאַטוס פאַר קרית יואל איבער טאַון
אָוו מאָנראָ און איבער מאָנראָ וואודבארי
סקול דיסטריקט ,אינעם  500אַקער-לאַנד
אַנעקסעישאָן פּראָצעדור ,נאָך איבער אַ
יאָר פון פאַרהאַנקערנישן.
די פראַגע איבער "ליעד עידזשענסי"
גייט צוריק מיט אַ יאָר ,נאָכדעם וואָס אַ
גרופּע באָדן אייגנטימער פון די גלילות
פון קרית יואל האָבן אַריינגעגעבן די
היסטאָרישע אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע
צום טאַון אָפיס אין מאָנראָ און צום קרית
יואל ווילעדזש באָורד ,פאַרלאַנגענדיג
אַז זייערע שטחים וואָס אינאיינעם
באַטרעפט דאָס איבער  500עיקערס ,זאָל
אַריינגענומען ווערן אין די גרעניצן פון
קרית יואל כדי צו קענען געניסן פון די
סערוויסעס וואָס קרית יואל שטעלט צו
פאַר אירע איינוואוינער ,און דורך דעם
צו פאַלן אונטער די קרית יואל זאָונינג
געזעצן וואָס ערלויבט אויפצובויען
מערערע דירות פּער-עיקר און דערמיט
פאַרזיכערן דעם עתיד פון קרית יואל
מיט מעגליכקייטן אויפצושטעלן פרישע
טויזנטער דירות פאַר די צוקונפטיגע
דורות בליעה"ר.

דער "ליעד עידזשענסי" און
אימפעקט
ּ
מענטאל
ַ
"ענוויירא
ָ
ראצעדור
סטעיטמענט" ּפ ָ

דער געזעץ פאַרלאַנגט אַז אין אַ פאַל
פון סיי וועלכע אַנעקסעישאָן פאַרזוך,
דאַרפן ביידע מוניציפּאַליטעטן ,ד.ה .סיי

דער טאַון פון וועמען די שטחים גייען
אַרויס – אין אונזער פאַל טאַון אָוו מאָנראָ
– און סיי דער מוניציפּאַליטעט אונטער
וועלכע די אַנעקסירטע שטחים וועלן
אַריינקומען ,וואָס דאָ איז דאָס קרית
יואל ,דאַרפן ביידע באָורדס שטימען
דערויף ,און אויב אַ מאַיאָריטעט פון
ביידע באָורדס שטימען אויף "יאָ" ,ווערן
די שטחים געזעצליך אַריבערגעפירט פון
איין יוריסדיקציע צו דער אַנדערער ,און
די אַנעקסירטע באָדנס ווערן טייל פונעם
אַנדערן מוניציפּאַליטעט און קענען
געניסן פון אַלע בענעפיטן און סערוויסעס
וואָס דער ווילעדזש שטעלט צו ,און
דאָס זעלביגע פאַלן אירע איינוואוינער
אונטער די זאָונינג געזעצן און אַנדערע
פאָרשריפטן פונעם ווילעדזש וועלכע
האָט אַנעקסירט זייערע שטחים.
אָבער איידער אַן אַנעקסעישאָן
אַ פּליקאַציע קען ווערן געברענגט פאַר אַן
אָ פּשטימונג ,סיי אינעם טאַון באָורד און
אַזוי אויך פאַר די ווילעדזש טראָסטיס,
פאַרלאַנגט זיך עטליכע באַדינגונגען,
וואָס הויבט זיך אָן מיט'ן אַהערשטעלן אַן
אָפיציעלער "ענווייראָמענטאַל אימפּעקט
סטעיטמענט" ) .(EISדער סטעיטמענט
ווערט אַראָ פּגעשריבן נאָך אַ לענגערן
גרונטליכן איבערזיכט ,באַקאַנט אַלס
"סיקרע רעוויו" ,וואו עס פאַרלאַנגט זיך
פונעם באַטרעפנדן אַגענטור איבערצוגיין
און שטודירן מיט גאָר גענויע דעטאַלן,
וואָספאַראַ אַפעקט דער פאַרזוכטער
פּראָצעדור אָדער פּראָיעקט וועט האָבן
אויפ'ן גאַנצן אומגעגנט.
אַזאַ איבערזיכט ווערט פאַרלאַנגט
איידער יעדן גרעסערן פּראָיעקט ,אין
דעם באַריכט דאַרף אַדרעסירט ווערן
אַזעלכע וויכטיגע זאַכן ווי סוער און
וואַסער איינריכטונגען ,טראַפיק,
פּאָליציי און אַמבולאַנס סערוויסעס,

פייער דעפּאַרטמענט ,סקולס ,שטייערן,
טראנספארטאציע אא"וו ,מיט גענויע
איינצעלהייטן וויאַזוי יעדע פון די
דערמאַנטע זאַכן וועלן אַפעקטירט
ווערן דורך אַן אַנעקסעישאָן ,סיי אינעם
טאַון פון וואַנעט די באָדנס גייען אַרויס
און דאָס זעלבע אינעם ווילעדזש ווי די
פרישע אַקער-לאַנד וועלן אַריינקומען
אין אירע גרעניצן.
לויט די סטעיט פאָרשריפטן ברויך ביז
דרייסיג טאָג פון ווען אַן אַנעקסעישאָן
אַ פּליקאַציע איז אריינגעבעבן געוואָרן,
ווערן באַשלאָסן וועלכע פון די צוויי
מוניציפּאַליטעטן זאָלן זיין ,וואָס זיי
רופן ,דער "ליעד עידזשענסי" ,ד.ה.
דער פירערשאַפט אַגענטור וואָס זאָל

טרויעריג-באַרימטע ״יונייטעד מאָנראָ״ קעמפער ,מיט
אַקטיווער הילף פון באַקאַנטע כת המהרסים ״קעי .זשעי.
אַלייענס״ ,פאַרשטאַרקן קאַמף קעגן אַנעקסעישאָן
רכא ּפן אריבער צוויי הונדערט עיקערס
פא ַ
בלומינג-גראוו ,צו ַ
ָ
נרא און
מא ָ
נעקסעישאן ּפעטיציע ַאריינגעגעבן צו ָ
ָ
טראציגע ַא
ָ
מישאנער מארטינס,
קא ָ
נרא" העצט קעגן די-אי-סי ָ
מא ָ
בלומינג-גראוו – "יונייטעד ָ
ָ
פון די ' 507קרית יואל פעטיציע' קיין
סעמבלימאן בראבאנעק ערשטער זיך
ַ
"אלייענס" ערוויילטער ַא
באשלוס איבער "ליעד עיזשענסי" – ַ
ַארונטעררייסנדיג זיין ַ
רא ּפגעריסן
באזונדער ַא ָ
קאונטי עקזעקיוטיוו ניוהאוז ווערט ַ
באשלוס – ַ
ַארויסצושטעלן עפנטליך קעגן די-אי-סי ַ
פאר קרית יואל –
באזונדערע נייעס( ַאלס צו גינסטיג ַ
לאן" )זעט ַ
פארברייטערונג ּפ ַ
פאר זיין "סוער ַ
ַ
אין דער זעלבער צייט וואָס תושבי
קרית יואל האָבן געשפּירט אַ געפיל פון
דערלייכטערונג הערנדיג די פּאָזיטיווע
נייעס אַז קאָמישאָנער מארטינס פון די
ניו יאָרק סטעיט די-אי-סי האָט ענדליך
געפאַסט אַ באַשלוס אין דער לאַנג-
פאַרצויגענער אַנעקסעישאָן סומאַטאָכע

אינטענסיווע באַראַטונגען איבער גרעסערע
פריוואטע ״רענטאַל-דירות״ פּראָיעקטן
אויף צוקונפטיגע אַנעקסירטע שטחים
עפארדעבל-געזעץ" מעגליכקייטן ווערט די טעג ברייט שטודירט דורך ווילעדזש
רשטארקטע "ווילעדזש ָ
ַ
פא
ַ
האוזינג ּפלען" ווערט
עפארדעבל ַ
יארק סיטי ָ
פארזיכערן צוטריט צו ביליגע דירות – נייער "ניו ָ
קאטן צו ַ
דווא ַ
ַא ָ
זאונינג
לענינג-באורד זיצונגען איבערצוגיין ָ
ָ
פאר קרית יואל – ּפ
געדאנקען ַ
שטודירט ַארויסצונעמען דערפון ַ
נאליזירט
באגרעניצונגען ווערן ַא ַ
פיר-שטאקיגע געביידעס און ַאנדערע ַ
ָ
געזעצן – צוקונפט איבער

די ווילעדזש אָפיסעס און קאָרידאָרן
פיבערן די לעצטע וואָכן און חדשים
מיט כסדר'דיגע זיצונגען ,וואו עס
ליגן אויסגעלייגט מאַ פּעס און בלו-
פרינטס ,צו באַטראַכטן אַלע פּלענער
און מעגליכקייטן אַרויסצוקומען מיט
אַ מעסטער-פּלאַן איבער דעם צוקונפט

)פארזעצונג אויף זייט (4

הרשעים כים נגרש:

כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ:

פונעם דירות-מאַרקעט אין קרית יואל,
איינמאָל דער אַנעקסעישאָן וועט
אי"ה זיין אַ געשעענער פאַקט און עס
וועלן אַריינגענומען ווערן איבער 500
עיקערס ,צו פאַרזיכערן בעזהשי"ת אַ
דויערהאַפטיגן צוקונפט פאַר צוגענגליכע
דירות-פראיעקטן מיט וועלכע קרית יואל

אָנפירן דעם "סיקרע רעוויו" און
צוגרייטן דעם "ענווייראָמענטאַל
אימפעקט סטעיטמענט" .ביידע פון
די מוניציפּאַליטעטן האָבן די רעכט צו
פאַרלאַנגען "ליעד-עידזשענסי" סטאַטוס.
אין פאַל וואָס די צוויי מוניציפּאַליטעטן
קענען זיך נישט פאַראייניגן איבער
"ליעד עידזשענסי" ,בלייבט דאָס פאַר
די "די .אי .סי ".צו באַשליסן ,און צומאָל
קענען זיי פאַרלאַנגען צו זיין אליינס דער
"ליעד עידזשענסי" אויב זעען זיי דערין
אַ פאַרלאַנג.
איינמאָל דאָס ווערט באַשלאָסן,
נעמט דער "ליעד עידזשענסי" אויף
אַ "פּלעננער" ,וועלכער הויבט אָן צו
אַרבייטן צוצושטעלן דעם איבערזיכט,

דורכ'ן גרונטליך אַדורכגיין די גאַנצע
אָנגעצייכנטע מאַ פּע מיט די באָדנס
וואָס ווערן פאַרלאַנגט אַריבערגעפירט
צו ווערן .דער פלעננער שאַצט אָ פּ
וויאַזוי די באָדנס וועלן עווענטועל
ווערן אַנטוויקלט ,לויט די ווילעדזש
זאָונינג געזעצן ,און וויאַזוי דאָס וועט
ווירקן אויפ'ן אַרום; וויפיל גאַלאָנען
וואַסער און סוער וועט דאָס פאַרלאַנגען;
וויאַזוי וועלן די אַרומיגע ראָודס ווערן
אַפעקטירט דורך די פאַרמערטע צאָל
איינוואוינער אינעם געגנט; וואָס וועט
דער ווילעדזש מוזן אונטערנעמען פאַר
די זיכערהייט פון די נייע גאַסן און

איז אַלעמאָל געווען באקאנט ביז צום
לעצטיגן דירות-קריזיס.
קיין גענויע און קאָנקרעטע פּלענער
זענען נאָכנישט פאַרהאַן .דערווייל
זיצט דער ווילעדזש מיט לעגאַלע און
בוי עקספּערטן ,אויפצוקומען מיט
)פארזעצונג אויף זייט (5

)זה באַזונדערן באַריכט דערוועגן אין
היינטיגן נומער( ,טוט וויי דאָס האַרץ
צו באַריכטן אַז די אומפאַרשעמטע כת
המהרסים ,אונטער'ן שלייער-נאָמען
"קעי .זשעי .אַלייענס" ,פירן ווייטער
אָן אַ שטילער ,אָבער אַקטיווער ,קאַמף
קעגן "אַנעקסעישאָן" צוליב פּריוואַטע
אינטערעסן ,אַרבייטנדיג האַנט-ביי-
האַנט מיט די העצערישע באַנדע,
באַקאַנט אַלס "יונייטעד מאָנראָ".
דער שטילער פאַרבאַנד צווישן די צוויי
גרופּעס וועלכע זוכן צו שטירצן קרית
יואל'ס עקזיסטענץ און אונטערברעכן
איר צוקונפט ,גייט שוין צוריק אַריבער
א יאר צייט ,וואָס דער קלימאַקס איז
געווען ווען די "אַלייענס" מיט זייערע
אַכצן-הונדערט אָנהענגער האָבן אָן קיין
בושה געהאָלפן ערוויילן דעם "יונייטעד
מאָנראָ" קאַנדידאַט צום טאַון באָורד,
אַ קאַנדידאַט וועלכער האָט אין זיין
איינציגן קאַמפּיין-צוזאָג פאַרשפּראָכן
צו באַקעמפן די אויסברייטערונג פון
קרית יואל אָן קיין באַדינגונגען ,נישט
קיין  164עיקערס און נישט קיין 507
עיקערס ,און אַ פּאַרטיי וועלכע האָט זינט
איר אַנטשייאונג גענומען פאַר אַ מיסיע
צו צוברעכן קרית יואל און אַלע אירע
אונטערנעמונגען היל"ת.
אין אַ לעצטיגן פּרואוו צו שטערן דעם
אַנעקסעישאָן האָט "יונייטעד מאָנראָ",
דורך איינעם פון אירע אָנפירער זשאַן
אלעגרא וועלכער וואוינט אין טאַון אָוו
מאָנראָ  ,בשכינות פון קרית יואל העכער
שכונת עצי תמרים ,אַריינגעטראָגן אַן

אייגענע אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע,
פאַרלאַנגנדיג אַז אַריבער דריי הונדערט
עיקערס וועלכע געפונען זיך יעצט
אין די מאָנראָ טאַון גרעניצן זאָלן
אַנעקסירט ווערן צום ווילעדזש אָוו סאַוט
בלומינג-גראָוו וועלכע געפונט זיך אין
שכינות'דיגן טאַון אָוו בלומינג-גראָוו.
די טראָציגקייט און פרעכהייט פון
די אַ פּליקאַציע איז ,דאָס וואָס ער האָט
געהאַט די חוצפּה אַריינצושטעלן אין זיין
מאַ פּע אריבער צוויי הונדערט עיקערס פון
די אָריגינעלע  507עיקערס "קרית יואל
אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע" וועלנדיג
פאַרלויפן דעם וועג אַז די צוויי הונדערט
עיקערס זאָלן זיך געפונען אונטער די
יוריסדיקציע פון סאַוט בלומינג-גראָוו
וועלכע איז ברייט-באַרימט מיט איר
אַנטי-קרית יואל און אַנטי-וואוקס
סענטימענטן ,וואָס באַדייט אויטאָמאַטיש
אַז די עיקערס זאָלן קיינמאָל נישט קענען
אַנטוויקלט ווערן פאַר דירות געברויך ,די
 200עיקערס זענען דער אייגנטום פון
היימישע אידן אחב"י ,וואָס "יונייטעד
מאָנראָ" וויל אָן זייער רשות זיי באַרויבן
און אַריינלייגן אונטער די בלומינג-
גראָוו גרעניצן ,אויסנוצנדיג די געזעצן
וואָס ערלויבט דאָס דורך קונצלעריש
אויסשטעלן די מאַ פּע אויף אַ וועג וואָס
אַ מאַיאָריטעט איינוואוינער זאָלן זיין פון
די אַנטי-אַנעקסעישאָן באַוועגונג און די
מיניאָריטעט ,צו וועם די אומאַנטוויקלטע
שטחים געהערן ,זאָלן אויטאָמאַטיש
ווערן מיטגעשלעפּט.
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ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס

עדיטאריעל
ָ
גאסט
ַ

ריינגעשאסן
ָ
 1,860קוילן ַא
אין זיך ַאליינס!

בארימטן
שאר זצ"ל דער מנהיג פונעם ַ
בארימטער גאון און צדיק רבי יעקב ָ
דער ַ
בארימטע
געדאווענט די ַ
ַ
האבן
וויליאמסבורג ,וואו עס ָ
ַ
ביהמ"ד נתיבות עולם אין
אינגערמאן אויף
ַ
רגעהאלטן פאר א
ַ
פא
האט ביי א געלעגענהייט ָ
"מלאכים חבריא"ָ ,
ראטעסט-
סארט ּפ ָ
פארשידענע ָ
האט כסדר עוסק געווען דורכצופירן ַ
וואס ָ
דעם ָ
האט אים
פארשידענע ּפערזענליכקייטן און פעולות .רבי יעקב ָ
קאציעס קעגן ַ
ווא ַ
רא ָ
ּפ ָ
אויסגעהאלטן תורה'דיג און מענטשליך ,ווייל אין ַאלגעמיין
ַ
דאס איז נישט
געזאגט ַאז ָ
ָ
געזאגט בדרך משל ומליצה.
דאן ָ
האט ער אים ַ
פארקערטן צילָ .
נאר דעם ַ
טוט עס אויף ָ
דארף ער זיין זייער
לדאט גייט אין מלחמה און ער שיסט מיט א ביקסַ ,
סא ַ
"ווען א ָ
וואס ער
דארף זייער ַאכט געבן ָ
לדאט ַ
סא ַ
געשולט און געלערנט ווי ַאזוי צו שיסן .דער ָ
נשטאט שיסן
גאר זיין ַאז ַא ָ
וואס ער טוט נישט ריכטיג קען ָ
דאס מינדעסטע ָ
טוט ,ווייל ָ
גאר אויסדרייען דעם ביקס צו זיך זעלבסט ,און ער וועט ַאליינס
אויפ'ן שונא וועט ער ָ
דערשאסן ווערן ר"ל".
ָ
ָאט די ווערטער זענען אויפגעקומען אין זכרון מיט א צייט צוריק ,ווען א קבוצה
פון  1,860אידן ,תושבי עירינו ָ
האנט,
מאל גענומען א ביקס אין די ַ
ווידערא ָ
ַ
האבן ליידער
האבן עס נישט גענומען ַאליינס; זיי זעלבסט זענען
געזאגט ,נישט זיי ָ
ָ
ליבערשט
געשאסן ר"ל.
ָ
האבן ליידער זיך ַאליינס
געווארן ַאלס ביקסן דורך וועלכן זיי ָ
ָ
גענומען
ריינגעשאסן א טיפן קויל און ַאריינגעשניטן א טיפן לאך אין זיך זעלבסט ,א
ָ
האבן ַא
זיי ָ
דאס ליידערַ ,אריינגערעכענט
שפירט ָ
שטאט ּ
וואס יעדער איינציגער תושב אין די ָ
שאס ָ
ָ
משפחה זייערע שכנים און
ּ
זיי זעלבסט ,זייערע קינדער ,זייערע קרובים ,זייערע בני
יעדער ַארום זיי.

קלא ּפ
ווייטאגליכער ַ
ָ
א

די שורות ווערן געשריבן מיט רחמנות ווי איידער מיט טינט ,און עס איז באמת
געזאגט דער
מאל ָ
האט ַא ָ
קאנטן משל ָ
בא ַ
דאס צו שרייבן .א ַ
זייער זייער נישט לייכט ָ
האט
בארימטער בעל מסירת נפש הצדיק רבי אברהם אלי' מייזעס זצ"ל וועלכער ָ
ַ
פאר'ן "חטא" פון פארשפרייטן
רוסלאנד ַ
ַ
געשמאכטעט אין די טורמעס אין
ַ
יארן
לאנגע ָ
ַ
באוויזן ַארויפצוקומען קיין ארץ
האט ענדליך ַ
שפעטער ווען ער ָ
לאנדּ .
אידישקייט אין ַ
ישראל ,איז ער געווען פון די גרויסע לוחמים למען קדושת ירושלים עיה"ק ,און ער
געווארן אין תפיסה דורך די ציוניסטישע רשעים.
ָ
מאל איינגעזעצט
ליידער עטליכע ָ
ליציאנט
איזראעלישער ּפ ָא ַ
ַ
געזאגט אן
האט אים ָ
איינמאל זיצענדיג אין תפיסה ָ
ָ
שטאםַ ,אז געוויס איז אים בעסער צו זיצן אין
וועלכער איז געווען פון אידישן ָא ּפ ַ
געווארן דורך
ָ
איינגעשפארט
ּ
רוסלאנד וואו ער איז
ַ
תפיסה צווישן אידן ,ווי איידער אין
גויםָ .
מאכט זיך ַאז א
האט רבי אברהם אלי' אים געענטפערט מיט א משל .ווען עס ַ
דאס זעלבע
זא גרודער ,און ָ
דאס נישט ַא ַ
מאכט ָ
קלא ּפט אויף ַאן אייזן ַ
האלץ ַ
שטיקל ָ
קלא ּפט אויף ַאן ַאנדערע שטיקל
פארקערט אויך נישטָ .אבער ווען א שטיקל אייזן ַ
ַ
האט ער אים
דאס ַאזוי? ָ
רוואס איז ָ
פא ָ
דאס זייער א גרויסן גרודערַ .
מאכט ָ
אייזן ַ
וואס ווען זיי
געזאגט" :ווייל ער איז זיין ברודער" .אייזן אויף אייזן זענען צוויי ברידער ָ
ָ
ווייטאגליך ,זייער שמערצלעך ,פיל
ָ
דאס זייער
קלא ּפן זיך איינער אויפ'ן צווייטן איז ָ
ַ
וואס.
קלא ּפט אויף סיי ָ
טריאל ַ
מא ַ
סארט ַ
שמערצליכער ווי ווען אן ַאנדערע ָ
האט ער אים געמיינט ַארויסצוברענגען ַאז צו זיצן אין תפיסה אונטער
מיט דעם ָ
ווייטאגליכער ווי צו זיצן אונטער די
ָ
סאך שווערער און
אייגענע אידישע ברידער איז ַ
פארט נישט קיין ברידער.
רוסישע רשעים וועלכע זענען ָאבער ָ
לענינינו .אונזער שטאט קרית יואל איז ליידער מלומדת עינוי וסבל .פונעם ערשטן
האט עס גלייך געהויבן די
האט ָאנגעהויבן געבויט צו ווערן ָ
וואס קרית יואל ָ
טאג ָ
ָ
האבן נישט געקוקט מיט קיין גוט
ברעמען פון די ַארומיגע גוי'שע שכנים וועלכע ָ
מאל
כא ָ
נא ַ
אור-אלטער כלל פון "עשיו שונא ליעקב" איז כסדר ָ
ַ
אויג דערויף .דער
האבן
מ'האט כסדר געליטן פון די ַארומיגע שכנים וועלכע ָ
געווארן ,און ָ
ָ
באשטעטיגט
ַ
האלטן
זאל ָא ּפ ַ
וואס ָ
ַאלץ געזוכט אונטערצושטעלן שטיינער ,גרעסערע און קלענערע ָ
שטאט.
נגזאמען דעם בליה און וואוקס פון די ָ
רלא ַ
פא ַ
לכה"פ שטערן און ַ
ּ
ָאדער
ווער ווייסט עס דען נישט ,און ווער פון די ערשטע תושבים געדענקט עס דען נישט,
יארן זיך ָאנגעליטן פון די ַארומיגע גוי'שע שכנים ,וועלכע
מ'האט אין די ערשטע ָ
וויפיל ָ
באגריף
האבן מיט היבש ווייניג ווילן מקבל ּפנים געווען די נייע אידישע שכנים .דער ַ
ָ
געווארן אין איר ָארגינעלן קאנטעסט,
ָ
געהאלטן
ַ
נאך
דאן ָ
פון "התגרות באומות" איז ַ
געווארן ווען ס'איז ריכטיג געווען זיך רייצן מיט די גוים .אין אונזער
נאר גענוצט ָ
און איז ָ
פארקערטע ,און בפקודת הקודש פונעם הייליגן מייסד
דאס ַ
פאל איז ליידער געווען ָ
ַ
לעפקאוויטש
ָ
הקרי' מרן רביה"ק הדברי יואל זי"ע האט דער ראה"ק הרה"ח ר' לייבוש
נאךַ ,אריינגעגעבן
ז"ל ,מיט די עסקני הקרי' ווי הרה"ח ר' יצחק שווארץ ע"ה און ָ
נקלאגע ,א שווערע "לאו סוט" קעגן די העצערישע פעולות פון די
אן ָאפיציעלן ָא ַ
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יואל צבי ברים

קדושה ראשונה קידשה לשעתה
וקידשה לעתיד לבא
באדייט פון די "גבולי הקדושה" וועלכע
דער טיפערער ַ
וועלן בקרוב ווערן אויסגעברייטערט בעזהשי"ת

אין די שטיבער פון אונזער הייליגער שטאט הערשט די
טעג א שטארקע דערלייכטערונג ,מען רעדט איבעראל פון די
גונסטיגע אנטוויקלונגען וואס אנבאלאנגט דעם היסטארישן
"אנעקסעישאן פראיעקט" אין וועלכע נאך הונדערטער
אקער-לאנד פון ארום די שטאט וועלן מיטן אייבערשטנ'ס
הילף אריינגענומען ווערן אין די גרעניצן פון קרית יואל ,און
דערמיט וועט האפנטליך צושטאנד קומען א דערלייכטערונג
אינעם "דירות מאנגל" אין וועלכע קרית יואל געפונט זיך אין
די צייטן ,און בעזהשי"ת וועט דאס צושטעלן א שטארקער
צוקונפט פאר די ווייטערדיגע וואוקס בליעה"ר מיט וועלכע די
הייליגע שטאט איז געבענטשט.
אז מען באטראכט די אנטוויקלונגען מיט אן
אויבערפלעכליכער בליק ,איז דער "אנעקסעישאן" שטארק
גינסטיגע נייעס פאר קרית יואל ,אבער עס קען ווערן
אנגעקוקט ווי א ריין גשמיות'דיגער ריוח ,צו איז דאס די דירות
פרייזן וועלכע וועט האפנטליך ווערן סטאביליזירט מיטן
צופלוס פון פלאץ פאר נאך טויזנטער דירות אי"ה ,צו איז
דאס די רואיגקייט פון עלטערן אז זייערע קינדער ווען בס"ד
קענען בלייבן וואוינען אין די זעלבע שטאט נאך די חתונה .און
ווער שמועסט נאך פון די באדן אייגנטומער זעלבסט וועמענס
שטחים עס גייען אריינגענומען ווערן אין קרית יואל ,און וועט
אי"ה אנטוויקלט ווערן פאר היימישע משפחות ,וואס פון א
מאטעריאליסטישער שטאנדפונקט איז אזא אנטוויקלונג
כולו ריוח.
דער אמת איז אבער אז דער גאנצער "אנעקסעישאן"
דארף באטראכט ווערן מיט אסאך א טיפערער בליק ,ווען
עס קומט א זמן וואס מ'רישט זיך מרחיב צו זיין די "גבולי
הקדושה" פון קרית יואל ,די שטאט וואס איז נתקדש געווארן
בקדושה עליונה דורך איתן אדונינו ,מרן רבינו הקוה"ט זי"ע,
ווען ער האט מיט זיינע לעצטע כוחות אוועקגעשטעלט בגודל
קדושתו אונזער הייליגע שטאט.
נאך אריבער אכציג יאר אויף דעם עולם וואס ער האט
יעדע רגע אויסגענוצט בקדושה וטהרה ,אזוי ווי דער הייליגער
שינאווער רב זצ"ל האט געטיישט דעם באקאנטן ווארט ,הוא
אשר דבר לעם סגולתו שמור לקדשו מבואו ועד צאתו ,אז
ווער איז דער וואס קען זיין דער "דבר לעם סגולתו" דער
וואס איז אפגעהיטן בקדושה יתירה פון אלס קינדווייז אן,
ומי לנו גדול פון אונזער הייליגער רבי וואס האט צו דעם זוכה
געווען ,ער איז געווען דער מנהיג הדור בה"א הידיעה ,אלעס
א דאנק זיין קדושה יתירה וואס ער האט געהאט ,און מיט אט
די הייליגע כוחות האט ער געלייגט דעם גרונדשטיין פאר די
שטאט "קרית יואל" שעל שמו נקראת ,וממנו יתד וממנו פנה,
דער אבן מאסו הבונים איז אנטשטאנען צו זיין לראש פנה,
פארוואנדלנדיג א טויטע אמעריקאנער ארץ לא זרועה אלס
דער תל תלפיות ,שכל פיות אליה פונים.
אין די הייליגע גרעניצן פון קרית יואל האט נאך דער צדיק
געוואוינט אין זיינע לעצטע יארן ,וואס מיט זיין אנוועזנהייט
האט ער מזכך געווען דעם אויר און מקדש געווען די ערד ,אז
דער גאנצער שטאט זאל זיין א מקום קדוש ,אפגעזונדערט פון
יעדע מין דרויסנדיגע השפעה של טומאה וזוהמה ,ואתם תהיו
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ,א פלאץ ווי ערליכע חסיד'ישע
אידן זאלן אויפציען זייערע קינדער אויף אויסגעטרעטענעם
וועג ,אן קיין שום השפעה פון די טריפה'נע גאסן פון
אמעריקא .דאס הייסט אז דער רבי זי"ע האט געברענגט
קדושת ארץ ישראל אלס אן אינזל אינעם רוישיגסטען ים פון
די טמא'נע אמעריקא ,ער האט בגודל קדושת תורתו געמאכט
א רוחניות'דיגע מהפיכה אין וואס אמעריקא האט ביז דאן
באדייט.
דאס זעלבע שפעטער ,ווען עס איז ליידער געקומען דער

זון אונטערגאנג ,מיט די הסתלקות פון רבינו הק' זי"ע ביום
כוא"ב תשל"ט ,האט דער אייבירשטער אונז נישט פארלאזט,
און איבערגעגעבן דעם שבט ההנהגה פאר אבינו רועינו מרן
רבינו הקוה"ט בעל ברך משה זי"ע ,ביי וועם קרית יואל איז
אלעמאל געווען דאס שווארץ-אפעל פון זיין אויג ,וויסנדיג אז
דאס איז דער גולת הכותרת ,די קרוין פון די עבודת הקודש
וואס דער רבי זי"ע האט אויפגעטאן אויפן אמעריקאנער
קאנטינענט .דער רבי זי"ע דער ברך משה האט ממשיך געווען
די קדושה מיט וועלכע קרית יואל איז נתקדש געווארן ,ער
האט לוחם געווען מיט מסירות נפש אז די קדושה זאל נישט
פארשוועכט ווערן דורך די וואס האבן איר געוואלט צוברעכן,
און בקום ועשה האט ער דא אויפגעשטעלט עולמות של תורה
ויראה ,פעסטונגען פון קדושה וצניעות ,אנצוהאלטן די "גבולי
הקדושה" וואס רבינו הק' זי"ע האט אוועקגעשטעלט.
אלס טייל פון זיין געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט
פאר קרית יואל ,האט דער רבי זי"ע דער ברך משה איינגעזען
אז כדי אנצוהאלטן דעם גרויסן כח הקדושה ,פארלאנגט זיך
אז קרית יואל זאל האבן א מרא דאתרא קדישא ,וועלכער
זאל שטיין פונדערנאנט על המשמר ,לגדור גדר ולעמוד בפרץ,
צו פארזיכערן אז עס שאפן זיך נישט קיין שועלים קטנים
מחבלים כרמים וועלכע ווילן אריינשניידן אינעם מחיצה
המבדלת בין הקודש ובין החול ,האט דער רבי דעמאלס ממנה
געווען בנו הגדול להבחל"ח מרן רבינו הגה"ק שליט"א אלס
רב אין די שטאט ,וואס עד היום איז אונזער הייליגער שטאט
משכן כבודו ,וואו דער רבי שליט"א איז ממשיך בעבודתו
הקודש ,סיי אלס מרא דאתרא און ריש מתיבתא ,און סיי אלס
דער מנהיג פון די עדה קדושה איבער די גאנצע וועלט.
און דאס איז דער אמת'ער שמחה וואס דארף אונז
אלע ארומנעמען ,אז אט די גרויסע קדושה וואס איז
אראפגעקומען דא בשנת תשל"ד ווען די ערשטע תושבים
האבן זיך אריינגעצויגן אין די נייע שטאט ,בברכת קדשו
פון רבינו הקדוש זי"ע ,די קדושה וואס איז נתקדש געווארן
דורכאויס די יארן ווען רבינו הק' זי"ע האט דא געאטעמט
זיינע הייליגע לופט ביז כוא"ב תשל"ט ,די קדושה וואס איז
נמשך געווארן דורך ממלא מקומו רבינו הק' בעל ברך משה
זי"ע ,און ווערט אנגעהאלטן דורך מרן רבינו הגה"ק שליט"א,
דאס איז דער "קדושה ראשונה" וואס איז געווען "קידשה
לשעתה" און וועט זיין "קידשה לעתיד לבא" ווען די גרעניצן
פון קרית יואל גייען בכוחם ובזכותם פארברייטערט ווערן,
דאס מיינט ריכטיג "מרחיב זיין גבולי הקדושה" אין פולן זין
פון ווארט ,וואס דארף דערפרייען יעדן איד בכלל און יעדן
איינוואונער אין קרית יואל בפרט.
*
אז מ'שמועסט ארום איבער די אייגנארטיגע "גבולי
הקדושה" מיט וועלכע קרית יואל שטארט ארויס ,דערמאנט
דאס א דרשה וואס מרן רבינו שליט"א האט געזאגט מיט
אריבער צוואנציג יאר צוריק דא אין קרית יואל ,דער רבי
האט דעמאלס דערציילט וואס דאס מיינט אז קרית יואל
איז משפיע קדושה אויף די גאנצע וועלט .געווען איז דאס
ווען א געוויסער כשר'ע פראדוקטן פירמע האט געהאט א
הכשר פון א חשוב'ען רב ,וואס אויף דער עלטער האט מען
אנגעהויבן מרנן צו זיין אין די גאס אז דער רב המכשיר איז
שוין נישט בכח צו גיין באזוכן אפט די פארשידענע פלעצער
וואו די פראדוקטן ווערן פראדוצירט ,און די פירמע נוצט אויס
זיין שוואכקייט מקיל צו זיין און זיך מורה היתר צו זיין אויף
פארשידענע זאכן וואס אן ערליכער איד איז מקפיד דערויף
און וואלט דאס נישט אריינגעלאזט אין שטוב אויב זאל ער
)פארזעצונג אויף זייט (8
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היסטאָרישער ״אַנעקסעישאָן פּלאַן״ אויסצוברייטערן קרית יואל גרעניצן מיט
איבער  500אַקער-לאַנד רוקט זיך שטארק פאָראויס נאכ׳ן ״די-אי-סי״
באַשלוס צו שענקען ״ליעד עידזשענסי״ סטאַטוס פאר קרית יואל
)פארזעצונג פון זייט (2

שטחים; וואָספאַראַ ווירקונג וועט דאָס האָבן אויף
די סטעיט פּאָליציי; פייער; אמבולאנס; און אַנדערע
עמערדזשענסי אַגענטורן ,און נאָך צענדליגער
ענליכע שטודיעס און פּונקטן.

רהאנקערניש
פא ַ
רעצעדענטלאזע ַ
ָ
די ּפ
ביי דער די-אי-סי אין "ליעד עידזשענסי"
כפאלגענדע "ַ 164אקער-
נא ָ
באשלוס ,און די ָ
ַ
ליקאציע"
נעקסעישאן ַא ּפ ַ
ָ
לאנד ַא
ַ

ווען די  500אַקער-לאַנד אַ פּליקאַציע איז
פאַראַיאָר אַריינגעקומען צום ווילעדזש און צום
טאַון אָוו מאָנראָ  ,האָט דער ווילעדזש געשטימט
צו פאַרלאַנגען "ליעד-עידזשענסי" ,און עס האָט
געוואַרט אַז דער טאַון זאָל באַשליסן וואָס זיי
שטימען .ביים טאַון באָורד מיטינג אום מאָנטאָג
פּר' תרומה תשע"ד ,נאָכדעם וואָס די טרויעריג-
באַרימטע קעמפערישע "יונייטעד מאָנראָ"
אַקטיוויסטן ,אינאיינעם מיט א דירעקטע פארלאנג
פון צוויי יחידים פון די גרופּע מהרסים מבפנים,
האָבן אָנגעהויבן לייגן אומגעהויערע דרוק אויף די
טאַון באַאַמטע ,האָט דער טאַון באָורד געשטימט
צו פאַרלאַנגען אַז דער טאַון זאָל זיין די "ליעד
עידזשענסי" ,וואָס האָט אויטאָמאַטיש געפירט אַז
דער די-אי-סי זאָל דאַרפן באַשליסן דערויף.
היסטאָריש האָבן עקספּערטן באַלד אָנגעוויזן
אַז יעדעס מאָל ווען אַזאַ פראַגע איז אָנגעקומען צו
דער די-אי-סי ,האָט זי אַלעמאָל געשאָנקען ליעד-
עידזשענסי פאַר'ן מוניציפּאַליטעט אין וועלכן די
אַנעקסירטע שטחים זוכן אַריינצוגיין ,ווייל עס
איז אָנגענומען אַז דער טאַון אָדער ווילעדזש וואס
באקומט די שטחים וועט אַלעמאָל גרונטליכער
באַטראַכטן דעם פועל-יוצא פונעם אַנעקסעישאָן און
וויאַזוי דאָס וועט אַפעקטירן אַלעס אַרום ,זייענדיג די
וואָס וועט זיך מוזן ספּראַווען מיט די קאָנסקווענצן
פונעם אַנעקסעישאָן ,דערפאַר איז אויך דאָ געווען די
האָפענונג אַז עס וועט נישט נעמען לאַנג ביז ווען די
סטעיט וועט אַנטשיידן די פראַגע.
דאָ האָט זיך אָבער אַרויסגעשטעלט גאָר
אַן אינטערעסאַנטער פאַקט וואָס איז געווען
אַ דירעקטער רעזולטאַט פון די דערמאַנטע
אומגעהויערע אַנטי-אַנעקסעישאָן פּראָ פּאָגאַנדע
פון די העצערישע "יונייטעד מאָנראָ" קעמפער מיט
זייערע נאָכשלעפּער און מיטהעלפער פון די כת
המחריבים ומהרסים אין קרית יואל ,וועלכע האָבן
פאַרפירט און געמאַכט אַ טומל און אַ גערודער
דורך די מידיאַ און אינטערנעט מעסעדזשעס און
דורך פּאָליטישע דרוק און אַנדערע מיטלען ,מיט
סטראַשונקעס איבער געריכטליכע און לעגאַלע
קאַמפן קעגן די סטעיט ,וואָס די אַלע זאַכן האָבן
פאַראורזאַכט אַז די "די-אי-סי" האָט פאַרלאַנגזאַמט
און צוריקגעהאַלטן פון אַרויסגעבן זייער באַשלוס
איבער די "ליעד עידזשענסי" פראַגע.
די זאַך איז געוואָרן נאָך מער קאָמפּליצירט ווען
פרעמדע פאליטיקאנטן און ארגענעזאציעס האָבן
פּרובירט צו אינטערווענירן אינעם באַשלוס איבער
"ליעד עיזשענסי" ,שיקנדיג בריוון צום "די-אי-סי"
מיט רעקאָמענדאַציעס און עצות ,אַנדערע זענען
געגאַנגען אַזוי ווייט און פאַרלאַנגט אַז דאָסמאָל
זאל די סטעיט אַוועקגיין פון אירע פאָרשריפטן און
באַשטימען א דרויסנדיגע אַגענטור צו דינען אַלס
ליעד-עיזשענסי ,ווי אויך האָט די דערנעבנדיגע
"מאָנראָ -וואודבורי סקול דיסטריקט" אין אַ
טראָציגע ביטע פאַרלאַנגט אַז זיי זאָלן גאָר זיין די
"ליעד עיזשענסי" אין דעם אַנעקסעישאָן ,ווען אין
פאַקט זענען זיי בכלל נישט קיין צד אינעם גאַנצן
אַנעקסעישאָן ,אָבער די אַלע זאַכן האָט צוגעהאָלפן
צו לייגן דרוק אויף די סטעיט אינעם באַשלוס.
דערווייל איז אַריבער עטליכע חדשים און
דאָ אין קרית יואל האָט זיך אָנגעהויבן שפּירן
אַ שרעקליכער פּאַניק איבער'ן מצב פון דירות,
נאָכדעם וואָס עס זענען כמעט נישט אַרויפגעקומען
קיין נייע דעוועלאָ פּמענטס און צוביסליך האָט מען
געהערט איבער אַ דירות-מאַנגל וואָס איז געוואָרן

פאַרוואַנדלט אין אַ דירות-קריזיס ,פירנדיג צו
אָסטראָנאָמישע דירות-פּרייזן ,סיי אינעם רענטאל-
מאַרקעט און סיי אין פּרייזן צו קויפן דירות ,אויף
אַ פאַרנעם וואָס מ'האָט זיך נישט געקענט חלומ'ען
מיט אַ קורצער צייט צוריק ,און דאָס וויי-געשריי איז
נאָכאַנאַנד געשטיגן אַז עפּעס דאַרף דרינגענד געטאָן
ווערן דערוועגן.
נישט האָבנדיג קיין אַנדערע ברירה האָט די
אחריות'דיגע הנהלת הקריה איבערגעאַרבייט אַ
נייע קלענערע אַנעקסעישאָן מאַ פּע ,מיט בלויז 164
פון די אָריגינעלע  507אַקער-לאַנד וועלכע איז
נענטער צו די גרעניצן פון קרית יואל ,וואָס כאָטש
דאָס איז ווייט נישט גענוג אויפ'ן לאַנג-טערמיניגן
דירות געברויך פון קרית יואל ,האָט מען געהאָפט
אַז דאָס זאָל כאָטש דינען אַלס צייטווייליגע לעזונג
און לינדערונג ביז ווען דער גרעסערער אַנעקסעישאָן
וועט זיך אָנהייבן צו רירן.
בסייעתא דשמיא ,ביים אַריינגעבן די קלענערע
אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע ,האָט דער טאַון באָורד
נישט פאַרלאַנגט צו דינען אַלס ליעד עידזשענסי,
וואָס האָט אויטאָמאַטיש געשאָנקען פאַר קרית יואל
דעם סטאַטוס אָנצופירן מיט די שטודיע ,און תיכף
דערויף האָט דער ווילעדזש אויפגענומען גאָר אַ
פּרעסטיזשפולע פירמע מיט'ן נאָמען "טים מיללער
אַסאָסיעטס" ,אָנצופירן מיט'ן גאַנצן פּראָצעדור,
פונעם "סקאָופּינג" ביז'ן "סיקרע רעוויו" ,און
דערנאָך אַרויסצוגעבן דעם אָפיציעלן "אימפעקט
סטעיטמענט".
אין אַ בחינה פון איזהו חכם הרואה את הנולד,
מיט דער כסדר'דיגער האָפענונג אַז ביום מן הימים
וועט דער די-אי-סי ענדליך באַשליסן איבער די
גרעסערע און ערשטע אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע,
האָט דער ווילעדזש באַלד זיכער געמאַכט אַז די
דערמאַנטע פירמע זאָל אויך אַריינקוקן און אַרבייטן
אויף די גאַנצע  507עיקערס ,אַז ווען די צייט וועט
קומען זאָלן זאַכן קענען גיין אויף אַ שנעלערן ריטעם
און אויך איינצושפּאָרן פאַרשידענע איבריגע קאָסטן
פון דאַרפן אַרבייטן דאָ פּלט.

כפאלגענדע
נא ָ
סעשאן" און ָ
ָ
ופינג
"סקא ּ
ָ
דער
ראצעדורן ביז צום לעצטיגן "די-אי-סי
ּפ ָ
באשלוס
ליעד עידזשענסי" ַ
די דערמאַנטע "טים מיללער" פירמע האָט זיך
באַלד גענומען צו דער אַרבייט ,ווען זיי האָבן גרייט
געמאַכט דעם ערשטן "סקאָופּ דאָקומענט" וועלכע
באַצייכנט און גיט אַן איבערבליק אויף וואָס די
ענווייראָמענטאַלע שטודיע וועט זיך באַציען .דער
דאָקומענט איז אַרויסגעשטעלט געוואָרן אין דער
עפנטליכקייט און דערמיט האָט דער ווילעדזש
באַשטימט אַ טאָג אין די פאַרגאַנגענע סליחות טעג
העעל"ט אין וועלכן דער ווילעדזש באָורד אינאיינעם
מיט די טאַון באָורד זענען געזיצן אין די זאַלן פון
בית רחל פּאַראַדייס ,אין אַ פאַרזאַמלונג וואָס איז
באַקאַנט אַלס אַ "סקאָופּינג סעשאן" ,אויפצונעמען
קאָמענטאַרן פון אָנוועזנדע און פאַראינטערסירטע
אַנבאַלאַנגט די ענווייראָמענטאַלע שטודיע.
דער אָוונט איז אָנגעפירט געוואָרן דורך די
"טים מיללער" פירמע ,וועלכע האָבן פארצייכנט
און אָ פּגעשריבן אַלע קאָמענטאַרן ,סיי די וואָס
זענען געזאָגט געוואָרן מונדליך ביים מיקראָפאָן,
ווען יעדער וואָס האָט געוואָלט אויפטרעטן האָט
באַקומען אַ פּאָר מינוט צו רעדן און אַרויסגעבן
פּונקטן וועלכע ער זעט פאַר וויכטיג צו אַדרעסירן
אין דער שטודיע ,און אַזוי אויך שריפטליכע
באַמערקונגען און פאָרשלאַגן וואָס זענען
אַריינגעקומען אין די נאָכפאָלגענדע וואָכן ,וואָס
האָט געזאָלט אָנגרייטן אַלע נויטיגע פּונקטן צו
קענען אָנהייבן אַרבייטן דורכצופירן די פאַרלאַנגטע
ענווייראָמענטאַלע שטודיע.
די לעצטערע חדשים האָט די דערמאַנטע פירמע
האַסטיג געאַרבייט אַהערצושטעלן די שטודיע
וועלכע האָט שוין געהאַלטן אין די ערנסטע פאַזעס.
גאָר גרונטליכע סטאַטיסטיקס און פאָרש-אַרבייט
זענען דורכגעפירט געוואָרן אויף יעדן טריט און
שריט ,באַטראַכטנדיג יעדעס ווינקל וואָס קען

אַפעקטירט ווערן פונעם אַנעקסעישאָן און דאָס
דייטליך אַדרעסירן אינעם באַריכט ,וואָס זאָל
פאַרשטיין געבן וויאַזוי דאָס וועט אַפעקטירט ווערן
אויב דער אַנעקסעישאָן גייט אַריבער.
עס האָט שוין נישט געהאַלטן צו ווייט אַז
די ענדגילטיגע שטודיע זאָל גרייט זיין צו
פאַרעפנטליכט ווערן ,אַז מ'זאָל קענען פאָרזעצן מיט
די נאָכפאָלגענדע פאַזעס.

איבערראשנדער די-אי-סי
ַ
דער
באשלוס איבער די ָאריגינעלע
ַ
ליקאציע
נעקסעישאן ַא ּפ ַ
ָ
ַא
פאַרגאַנגענעם מיטוואָך פּרשת בשלח לסדר
"התיצבו וראו את ישועת ד'" ,איז אַריינגעקומען די
גאָר גינסטיגע נייעס אַז ענדליך האָט די סטעיט די-
אי-סי געבראָכן זייער יאָר-לאַנגע שטילקייט און זיי
האָבן באַשלאָסן לטובת קרית יואל ,שענקענדיג דעם
"ליעד עידזשענסי" סטאַטוס פאַר'ן ווילעדזש איבער
דעם טאַון אָוו מאָנראָ און איבער מאנרא וואודבארי
סקול דיסטריקט ,אָנצופירן די ענווייראָמענטאַלע
שטודיע און נאָכפאָלגענדע פּראָצעדורן אויף די
גאַנצע אָריגינעלע אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע מיט
אירע איבער פינף-הונדערט אַקער-לאַנד.
דער איבערראַשנדער פאַקט איז געקומען
נישט נאָר פונעם עצם באַשלוס נאָך אַזוינע לאַנגע
צעגערנישן ,נאָר אויך איבער די לאַנגע אָ פּהאַנדלונג
וואָס דער הויפּט ענווייראָמענטאַלער צאַר פון די
סטעיט ,דער די-אי-סי קאָמישאָנער מר .מאַרטינס
האָט אָ פּגעשריבן ,אין וועלכער ער גיט צו פאַרשטיין
און שמועסט אויס די באַזעס פון זיין באַשלוס ,וואָס
דאָס זעלבסט קען גאָר בייהילפיג זיין בעזהשי"ת
אין די נאָכפאָלגענדע פאַזעס פונעם אַנעקסעישאָן.
ובפרט אויב זאָלן די אַנטי-אַנעקסעישאָן פן-
ירבה'ניקעס אַריינפירן דעם אַנעקסעישאָן אין
געריכט ,קען אַזאַ טיפער און ברייטער בריוו פונעם
די-אי-סי קאָמישאָנער ,שטאַרק צוניצקומען.
אינעם בריוו וואָס ציט זיך איבער ניין זייטן ,גייט
דער קאָמישאָנער אַריבער אויסצושמועסן אַז זיין
באַשלוס איז אייגנטליך באַזירט אויף די דריי הויפּט
באַהויפּטונגען וואָס די סטעיט-געזעץ שרייבט פאָר
אַלס די זאַכן וואָס די סטעיט זאָל אָ פּשאַצן צווישן
די צוויי קאָנקורירנדע מוניציפּאַליטעטן ,ווער פון די
צוויי זענען מער פעאיג אָנצופירן מיט די שטודיע
און ווער עס וועט טאָן אַ בעסערע אַרבייט ביים
קלויבן די אינפאָרמאַציע און סטאַטיסטיקס וואָס
זאָל פארשטעלן אַן ערגענצטע בילד וויאַזוי אַזאַ
אַנעקסעישאָן וועט ווירקן אויף די ענווייראָמענט,
צום גוטן אָדער פאַרקערט.
דער קאָמישאָנער אַדרעסירט אויך די הויפּט
טענה פון די אַנטי-אַנעקסעישאָן העצערס אַז קרית
יואל האָט אַן אינטערעסע אינעם אַנעקסעישאָן און
דערפאַר קען זי נישט באַטראַכטן דעם אַנעקסעישאָן
אָביעקטיוו און זאַכן וועלן פאַרקוקט ווערן אינעם
איבערזיכט .אויף דעם מאַכט דער קאָמישאָנער
גאָר שטאַרק אַוועק די טענה און באַצייכנט איר
אַלס לעכערליך אין איינקלאַנג מיט די סטעיט
פאָרשריפטן ,וועלכע פאַרלאַנגט איבערהויפּט
נישט אַז די שטודיע זאָל געמאַכט ווערן נייטראַל
און דורך אַ דרויסנדיגע אַגענטור ,נאָר ווילאַנג די
שטודיע ווערט געמאַכט לויט די פאָרשריפטן ,איז
דער מוניציפּאַליטעט וועלכע רישט זיך צו אַנעקסירן
אָדער אויפצוגעבן די שטחים נישט נאָר באַרעכטיגט,
נאָר זיי זענען די וואָס זענען פאַראַנטוואָרטליך
אַדורכצופירן די שטודיע .דעריבער איז די טענה קיין
טענה נישט.
און דאָס וואָס מאַנכע פאַרפירן אַז היות קרית
יואל פאַרמאָגט זאָונינג געזעצן וועלכע ערלויבט
צו בויען מער הייזער פּער-עיקערס ,און דעריבער
שרייען די פאַרפירער אַז דער אַנעקסעישאָן וועט
נעגאַטיוו ווירקן אויף די ענווייראָמענט אַז מען וועט
אַוועקנעמען וועלדער און אומאַנטוויקלטע שטחים
און בויען אויף איר מערערע הייזער ,אויף דעם
שרייבט מר .מאַרטינס אַז דאָס האָט נישט קיין האַפט,
נאָר פּונקט פאַרקערט ,שטודיעס צייגן אַז די שטחים
וואָס ווערן אַנטוויקלט פאַר 'היי דענסיטי' און

'מולטי פעמילי' דירות און די פעדעראַלע און סטעיט
ענווייראָמענטאַלע פאַרלאַנגען ווערן נאָכגעקומען,
וואָס נעמט אַריין פאַרשידענע פארשריפטען איבער:
ביימער ,וואַסער ,אָ פּלויף און סוער איינריכטונגען,
אַז יענע שטחים זענען סאַך בעסער פאַר די
ענווייראָמענט ווי בויען אויסגעשפרייט.
עקספּערטן זעען אינעם קאָמישאָנער'ס באַשלוס
און באַריכט אַ גאָר שטאַרקער פּרעצעדענט לטובת
קרית יואל ,וואָס ברענגט ווידער אַרויף אויף די
לעפצן דעם שבח והודאה צום בוכ"ע אַז נאָך די אַלע
שטיינער אין וועג ,און בשעת וואָס קרית יואל האָט
אויסצושטיין פון אַ גרופּע שונאים פונדרויסן ,ווען
ליידער האָבן זיי נאָך שטיצע פון דעם כת המהרסים
עמי בבית וועלכע האַלטן אָן זייער היסטאָריע פון
פרובירן צוצוברעכן דעם עתיד פון קרית יואל פאַר
זעלבסטגייציגע אינטערעסן ,האָט אַרויסגעשיינט אַ
ליכט פון האָפענונג און דערלייכטערונג זעענדיג אַז
די העצערייען האָט נישט עושה רושם געווען און די
סטעיט האָט אויפריכטיג באַטראַכט די צדדים און
מיט יושר ,און גערעכטיגקייט צוגעטיילט פאַר קרית
יואל וואָס עס קומט זיך איר.

סעשאן",
ָ
ופינג
"סקא ּ
ָ
דער קומענדיגער
די "דזשוינט ּפ ָאבליק הירינגס"
פאזעס
כפאלגענדע ַ
נא ָ
און די ָ
מיט'ן באַשלוס פונעם די-אי-סי קאָמישאָנער
טוישן זיך אַביסל די פאָרשריט פּלענער אינעם
אַנעקסעישאָן .אַזויווי אַצינדער זענען טעכניש
פאַרהאַנען צוויי באַזונדערע אָפענע אַנעקסעישאָן
אַ פּליקאַציעס ,ביידע אין וועלכע קרית יואל דינט
אַלס "ליעד עידזשענסי" אָנצופירן מיט די שטודיע
און צוצוגרייטן דעם "אימפעקט סטעיטמענט"
וואָס וועט עווענטועל פירן צו אַן אָ פּשטימונג
ביים טאַון באָורד און ווילעדזש באָורד ,פאַרלאַנגט
אָבער דאָס געזעץ אַז אין אַזאַ פאַל ווען איינע פון
די צוויי אַנעקסעישאָנס איז טייל פונעם אַנדערן
אַנעקסעישאָן ,וואָס ביי אונז איז די צווייטע
קלענערע אַ פּליקאַציע פון  164עיקערס טייל פון די
גרעסערע ערשטע  507עיקערס אַ פּליקאַציע ,מוז די
שטודיע אויסגעפירט ווערן אויפאיינמאָל און ביידע
'ענווייראמענטאל אימפעקט סטעיטמענטס' דאַרף
געברענגט ווערן צו אַן אָ פּשטימונג אויף איינמאָל.
דעריבער דאַרף מען יעצט פארשטאטערן
דעם פּראַגרעס אין די  164עיקערס אַ פּליקאַציע
וועלכע האָט שוין אָט געהאַלטן ביי די פאַזע אַז
דער אימפעקט סטעיטמענט זאָל אַרויסקומען ,און
מ'דאַרף קודם פאָראויסברענגען די גרעסערע 507
אַ פּליקאַציע און איבערגיין די שטאַ פּלען אָנצוקומען
צו די פאַזע וואו די  164עיקר אַ פּליקאַציע האַלט,
און נאָכדעם זאָלן די צוויי "סיקרע" פראצעדורן
קענען פאָרן האַנט-ביי-האַנט מיטן זעלבן שוואונג.
אין די טעג ווערט צוגעגרייט דער "סקאָופּינג
סעשאָן" דורך די דערמאַנטע "טים מיללער" פירמע,
וועלכע איז באַשטימט געוואָרן אויף קומענדיגן
דינסטאָג פּר' כי תשא ולמס' מאַרטש  3אין די זאַלן
פון בית רחל פּאַראַדייס ,וכמעשהו בראשונה,
וועט קודם אַרויסקומען אַ קורצער דרעפט סקאָופּ
דאָקומענט פאָרצוגרייטן פּאָטענציעלע קאָמענטירער
און פאַראינטערעסירטע אַנטיילצונעמען אינעם
סקאָופּינג סעשאָן .ביים "סקאָופּינג סעשאָן" וועט
געגעבן ווערן אַ געלגענהייט אויפצוברענגען
 מונדליך אָדער שריפטליך  -פאָרשלאַגן אוןקאָמענטאַרן איבער די גרעסערע  507אַקער-לאַנד
אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע .פון דאָרט וועט "טים
מיללער" גיין פאָראויס אָנצוגרייטן דעם ערשטן
"דרעפט" פונעם "אימפעקט סטעיטמענט".
יעדע פון די קומענדיגע פאַזעס קומט באַגלייט
מיט דאַטומען און פאָרשריפטן פון די סטעיט,
ווילאַנג דאָס מעג געדויערן און ווי שנעל די
מוניציפּאַליטעטן מוזן רעאַגירן ,איינמאָל דער
"ענווייראָמענטאַל אימפעקט סטעיטמענט" איז
גרייט ,דאַרף דאָס געברענגט ווערן צום פּאָבליקום
פאַר "פּאָבליק הירינגס" ,וואו דער פּאָבליק
ווערט געגעבן אַ געלעגנהייט איבערצוקוקן דעם
איבערזיכט ,וואָס דאָס איז די קומענדיגע פאַזע
אינעם פּראָצעדור.
דער ניו יאָרק סטעיט געזעץ שרייבט אויך פאָר ,אַז
ווען די רעדע איז פון אַנעקסעישאָן ,ברויך פאָרקומען
א "דזשוינט פּאָבליק הירינג" ,וואו איינוואונער
פון ביידע מוניציפּאַליטעטן קענען זיך באטייליגן
בענעזאַם ,צו הערן די דעטאַלן פונעם אַנעקסעישאָן
און לאָזן הערן זייערע מיינונגען אָדער קאָמענטאַרן.
)פארזעצונג אויף זייט (28
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ַ
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אינטענסיווע באַראַטונגען איבער גרעסערע
פּריוואטע ״רענטאַל-דירות״ פּראָיעקטן
אויף צוקונפטיגע אַנעקסירטע שטחים
)פארזעצונג פון זייט (2

שטאַנדהאַפטיגע פּלענער צו סטאַביליזירן
דעם דירות-מאַרקעט אין קרית יואל און
טאָן אַלעס וואָס אַ מוניציפּאַליטעט קען
לעגאַל און יושר'דיג פאַרלאַנגען אונטער
זאָונינג-און-פּלענינג געזעצן ,צו באַשיצן
אַז דער דירות-מאַרקעט זאָל נישט ווערן
מאַניפּולירט צו קענען אַרויסנעמען
דערפון דעם מאַקסימום אויפ'ן חשבון
פון די קינדער-געבענטשטע שווער-
פארפלאגטע פאַמיליעס וועלכע ווילן
האָבן אַ צוגענגליכן דאַך איבער'ן קאָ פּ.
אַלס איינע פון די ערשטע פאָרצוגן
זיצט די הנהלת הקריה אין די וואָכן
מיט עטליכע אייגנטימער פון גרעסערע
שטחים אַרום קרית יואל וואָס זייערע
באָדנס געפונען זיך אין די טעריטאָריעס
וועלכע זענען יעצט אויפ'ן טיש צו
ווערן אַנעקסירט ,אויסצואַרבעטן
אַז די אייגנטומער וועלכע זענען
באקאנטע אישי החסד ואנשי חיל,
זאָלן ווידמען אַ חלק פון זייערע
באָדנס אויפצובויען עטליכע הונדערט
קלענערע "רענטאל דירות" ,וואָס לויט
ריעל-עסטעיט עקספּערטן וועט אַזאַ
ערשיינונג גאָר פּאָזיטיוו אַפעקטירן
דעם רענטאל-מאַרקעט אין קרית יואל,
ווען אויפאיינמאָל וועלן זיין גרייט
צענדליגער ,און זאָגאַר הונדערטער,
דירות צו פאַרדינגען פאַר יונגע
פּאָרפעלקער.
אויסער דעם וועלן אַזעלכע רענטאל
פּראָיעקטן אויך האָבן אַ פּאָזיטיווע
ווירקונג אויפ'ן אַלגעמיינעם דירות-
מאַרקעט ,ווייל היות אַ גרויס חלק פון
די דירות וועלכע ווערן היינט פאַרקויפט
אין קרית יואל ,גייט צו אינוועסטירער
וועלכע האָבן פאַרוואַנדלט קרית יואל
אין אַ דירות-שפּעקולאַנטן-מאַרקעט,
אויסנוצנדיג די פאַרזיכערונג פון קרית
יואל וואָס האָט אונטער זיך דעם הייליגן
כח פונעם מייסד אַז דאָס שטעטל וועט
בלייבן אַ אידישער ישוב ביז משיח'ס
טאָג וועלכע ברעגנט מיט זיך דעם
פאַקט אַז דאָ איז אַ זיכער אָרט וואו צו
אינוועסטירן ,קויפן זיי אָ פּ מערערע
דירות פון די בילדערס און פאַרדינגען
דאָס פאַר פּאָרפעלקער ,אָדער וואַרטן זיי
אַז די מאַרקעט-פּרייזן זאָלן זיך הייבן און
דאַן פאַרקויפט מען דאָס ווייטער ,וואָס
דאָס איז איינס פון די גרעסטע אורזאַכן
וואָס הייבט נאָכאַנאַנד די דירות פּרייזן.
אויב וועלן אָבער די צוקונפטיגע
דינגערס קענען דינגען דירעקט פונעם
אייגנטומער ,וועלכער וועט האָבן
עטליכע הונדערט דירות אינעם סיסטעם,
וועט נישט זיין קיין גרויסער אַרטיקל
צו קויפן איינצעלנע דירות און דאָס
פאַרדינגען .אויטאָמאַטיש וועט דאָס פירן
אַז די אַלגעמיינע דירות וועלן מיינסטנס
פאַרקויפט ווערן פאַר משפּחות וועלכע
גייען זיך דערין אַריינציען ,און דאָס איז
לויט אַלע עקספּערטן גאָר אַ געזונטע זאַך
פאַר'ן דירות מאַרקעט מצד די קויפערס.
און דאָס איז בנוסף צו דעם עצם פאַקט
אַז ווען אַזויפיל ווי  500עיקערס קומען
אַריין אינעם ריעל-עסטעיט מאַרקעט
גרייט צו אַנטוויקלט ווערן ,און עס
געהערט פאַר אַריבער הונדערט און
פופציג אייגנטימער ,שאַפט דאָס אַליינס
אַ שטאַרקער קאָנקורענץ אינעם מאַרקעט,
פון וועלכע די פּאָטענציעלע קונים זענען
אַלעמאָל די גרעסטע פאַרדינער.
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אין דער זעלבער צייט ווערט
יעצט שטאַרק איבער-שטודירט דער
היסטאָרישער "עפאָרדעבל האַוזינג
געזעץ" וואָס דער ווילעדזש האָט
אַדורכגעפירט מיט  8-7יאָר צוריק,
אַנאַליזירנדיג די רעזולטאַטן וויפיל
דאָס האָט אַפעקטירט דעם אַלגעמיינעם
דירות-מאַרקעט און וויאַזוי דאָס איז
צושטאַנד געקומען און אויסגעפירט
געוואָרן ,האָפנדיג צו נוצן די רעזולטאַטן
פון די שטודיע ,אַז ווען דער אַנעקסעישאָן
וועט שוין זיין אַ פאַקט ,וועט מען
קענען איבעראַרבייטן דעם געזעץ צו
פאַרבעסערן איר אימפּאַקט און זיכער
מאַכן אַז די וואָס זענען באַרעכטיגט
דערצו זאָלן נישט ווערן באַקריוודעט.
דער "עפאָרדעבל געזעץ" איז
אַדורכגעפירט געוואָרן ווען דער
ווילעדזש האָט אָנגעהויבן ערלויבן צו
בויען פיר-שטאָקיגע געביידעס ,וואָס
איז מיטגעקומען מיט אַ באַדינגונג אַז
יעדע דעוועלאָ פּמענט דאַרף אַנטהאַלטן
צוואָנציג פּראָצענט דירות וואָס ווערן
פאַרקויפט אַלס "עפאָרדעבל" ד.ה .פאַר'ן
פּרייז פון אַרום  140דאָלאַר אַ סקווער-
פיס ,אָ פּגעזען פאַר וויפיל די אַנדערע
דירות אינעם דעוועלאָ פּמענט ווערן
פאַרקויפט .אַזאַ געזעץ וואָס אַנטשפּרעכט
צוואָנציג פּראָצענט צוגענגליכע דירות,
דאַרף בדרך הטבע שטאַרק אַרויסהעלפן
דעם דירות מאַרקעט .אויסערדעם
וואָס עס ערמעגליכט פאַר די צוואָנציג
פּראָצענט קונים צוצוקומען צו אַ דירה
אויף גאָר אַ לייכטן אופן ,טוט דאָס
אויך סטאַביליזירן דעם מאַרקעט אַז די
איבריגע אַכציג פּראָצענט דירות זאָלן
נישט קענען צופיל אַרויפגיין.
אַריבער הונדערט דירות אין קרית יואל
זענען שוין היינט באַזעצט דורך משפּחות
וואָס האָבן דאָס געקויפט דורכ'ן
"עפאָרדעבל געזעץ" און נאָך  75האַלטן
אינמיטן די בוי-פאַזעס ,אָבער דאָס איז
ווייט נישט קיין צוואָנציג פּראָצענט
פונעם גאַנצן דירות-מאַרקעט אין די
זעלבע צייט ,היות טייל פון די דירות
וואָס ווערן פאַרענדיגט די לעצטערע
צייטן זענען נאָך פון "עפּראָוועלס" וואָס
זענען אַרויסגעגעבן געוואָרן דורכ'ן
ווילעדזש לאַנג בעפאָר דער געזעץ
איז אַדורכגעפירט געוואָרן ,ווי שכונת
ברך משה און שכונת עצי תמרים ביי
קאַרלסבורג ראָוד.
אַזוי אויך הערט מען צוריק אַז טייל
פון די אָפיציעלע "עפאָרדעבל דירות"
זענען אין פאַקט נישט פאַרקויפט
געוואָרן לויט'ן פּרייז וואָס איז באַשטימט
דערפאַר ,דורכדעם וואָס טייל בילדערס
צוזאַמען מיט די קויפערס ,האָבן
אויסגענוצט "לופּ-האָולס" אויסצושפּילן
דעם סיסטעם ,אַ זאַך וואָס מ'אַרבייט
היצט שטאַרק צו פאַרבעסערן אַז
דאָס זאָל נישט קענען פּאַסירן אינעם
צוקונפט .אַ הויפּט אורזאַך דערצו איז
געווען ,אַז מתחלה האָט געזאָלט אַ
ווילעדזש אַדוואָקאַט זיין אָנוועזנד
ביי יעדן קלאָוזינג פון אַן עפאָרדעבל
דירה ,זיכער צו מאַכן אַז אַלע תנאים
ווערן אַריינגעשריבן אין די לעגאַלע
דאָקומענטן ,אָבער מצד די 'עפאָרדעבל
דירות קונים' איז אַריינגעקומען
קאָמפּלעינטס אַז די בענק ווילן נישט
געבן קיין מאָרטגעדזשעס אויף דירות

וואָס ווערן פאַרקויפט אונטער אַזעלכע
געצוימטע באַדינגונגען ,איז דער
ווילעדזש איינגעגאַנגען אַרויסצונעמען
דעם חלק פונעם פּראָצעדור ,האָפנדיג אַז
דאָס וועט נישט אויסגענוצט ווערן דורך
מאַנכע אויסצושפּילן דעם געזעץ.
אַצינד טוט דער ווילעדזש אַריינקוקן
אין פינאַנציעלע און לעגאַלע אָ פּציעס
צו זיצן מיט מאָרטגעדזש עקספּערטן
אויסצואַרבייטן אַז אַזעלכע צוימונגען
זאָל נישט אַפעקטירן דעם מאָרטגעדזש
פּראָצעדור ,און עס זאָל זיין מעגליך
אַרויסצונעמען אַ מאָרטגעדזש אפילו

אויב דער ווילעדזש שטעלט אַריין אינעם
קאָנטראַקט אַלע 'עפאָרדעבל געזעץ'
התחייבות'ער .אַזוי אויך באַטראַכט
מען אַנדערע שריט צו פאַרזיכערן
אַז די קונים און דער מאַרקעט ווערן
נישט באַקריוודעט שלא ביושר ,און אַן
"עפאָרדעבל דירה" זאָל טאַקע פאַרקויפט
ווערן פאַר אַן "עפאָרדעבל פּרייז" און
יעדער באַרעכטיגטער זאָל קענען אייניג
צוקומען דערצו .עס ווערן אויך באַטראַכט
מעגליכע לעגאַלע שריט ווי צום ביישפּיל
אַז דער פאַרקויף זאל פאַרשריבן ווערן
אין אָפיס פונעם "אטורני זשענעראל"
אַלס אַן "עפאָרדעבל מקח" וואָס דאָס
מאַכט אויטאָמאַטיש אַז סיי וועלכע
אומאויסגעהאַלטענע שריט זאל ווערן אַ
פעדעראַלע פאַרלעצונג פונעם געזעץ.
באַזונדער האָט דער ווילעדזש גענומען
די לעצטיגע "עפאָרדעבל דירות פּלאַן"
וואָס דער ניו יאָרק סיטי מעיאָר ביל
דעבלאַזיאָ האָט לעצטענס פאָרגעשטעלט
פאַר די סיטי ,מיט פאַרשידענע פּלענער
און געדאַנקען וויאַזוי אַריינצוברענגען
און אינפאָרסירן אַ שטאַרקע און

נאָכאַנאַנדע סופּליי פון עפאָרדעבל
דירות ,צו צווינגען דעוועלאָ פּערס
און בילדערס אַראָ פּצוגעבן אַ געוויסן
פּראָצענט פון יעדן פּראָיעקט פאַר
עפאָרדעבל פּרייזן .דער פּלאַן ווערט די
טעג שטאַרק שטודירט דורכ'ן ווילעדזש
צו זען וועלכע חלקים מען קען קאָ פּירן
אין קרית יואל ,וואָס וועט בעזהשי"ת
זיין אַ שטאַרקער צוגאָב צו האַלטן
דעם דירות-מאַרקעט סטאַביל און
אַראָ פּברענגען די אומגעהויערע הימל-
גרייכנדע פּרייזן וואָס מ'הערט דאָ די
לעצטע צייטן.
*
אין אַנדערע קאנפרענצן און
באַראַטונגען איז אין די לעצטע צייט
פאָרגעקומען עטליכע זיצונגען דורכ'ן
פּלענינג-באָורד צוזאמען מיט'ן ווילעדזש
באָורד ,וואו עס איז אויסגעשמועסט
געוואָרן די זאָונינג און בילדינג קאָודס
פון קרית יואל ,נאָכדעם וואָס די
זאָונינג געזעצן זענען שוין יאָרן לאַנג
)פארזעצונג אויף זייט (28

פארשריפטן וועלכע ווערן
לענינג-באורד ליסטע מיט ָ
ָ
לעצטערע ווערסיע פון ּפ
פארבעסערן די
באורד אין די לעצטע תקופה ,צו ַ
האנדעלט דורכ'ן ָ
בא ַ
ַ
דעוועלאפמענטס און דירות ּפראיעקטן
ּ
קוואליטעט פון נייע
ַ

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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ריינגעשאסן אין זיך ַאליינס!
ָ
 1,860קוילן ַא
)פארזעצונג פון זייט (3

דאן געפירט
האט ַ
וואס ָ
אומפארגינערישע שכניםָ ,
ַ
היסטארישן התייסדות פונעם "קרית יואל'ער
ָ
צום
באשטעטיגט
ווילידזש" וועלכע איז ָאפיציעל ַ
געווארן בשנת תשל"ז לפ"ק) .זעה באריכות אין ספר
ָ
גאנצן השתלשלות הענינים
רצון צדיק ּפרק ו' ,דעם ַ
צושטאנד געקומען בברכת
ַ
ווי ַאזוי דער ווילידזש איז
קדשו פון רביה"ק זי"ע(.
סאך
דאן געבליט ַ
האט זינט ַ
קרית יואל ָ
דעמאלט ,און די שנאה פון
ָ
שטערקער ווי ביז
די ַארומיגע שכנים איז ליידער מיטגעשטיגן.
שפעטער ,בשנת תשמ"ג איז
יאר ּ
מיט זעקס ָ
געווארן דער ערשטער "ענעקסעישאן
ָ
דורכגעפירט
צובאקומען
ַ
האט
ראצעדור" ווען קרית יואל ָ
ּפ ָ
האבן די
לאנד .ווידער ָ
פרישע הונדערטער עיקער ַ
ַארומיגע שכנים געקוקט דערויף מיט א קרום אויג,
האבן
און ַאזויפיל ווי ַאריבער ' 1,000גוי'שע' שכנים ָ
דאן אונטערגעשריבן א ּפעטיציע ,נישט צו ערלויבן
ַ
פאר קרית יואל צו ַאנעקסירן די ַאלע שטחים.
באקומען דער ָארגינעלער
דא צו ַ
נאך היינט ָ
ס'איז ָ
דערמאנטע ּפעטיציע .איר קענט
ַ
דאקומענט פון די
ָ
נאמען פון א היימישן איד.
דארט זוכן מיט ליכט דעם ָ
ָ
מעגליך ַאז צווישן די טויזנט אונטערגעשריבענע איז
נאמען פון א שנה-ופירוש'ניק ,א
ריינגעפאלן דער ָ
ַ
ַא
דאס ַאז א היימישער איד זאל
אידישער גויָ ,אבער ָ
טראכטן פון זיין א חלק פון שטערן דעם
בכלל ַ
האט
שטאט קרית יואלָ ,
ָ
רבי'נס הייליגע ירושה די
דאן קיינעם נישט עולה על הדעת געווען.
ַ
דאס מין
וואס וועןָ ,
התגרות באומות? עה ,ווי ָ
נאך בכלל נישט געגילט אין יענע
האט ָ
פאלשקייט ָ
יארן פון קרית יואל.
תקופה ,אין די בראשית ָ
בחסדי שמים מרובים ובכח ובזכותו של אותו
זקן מרן רבינו הקדוש זי"ע מייסד הקרי' ,איז מקוים
געווארן דער לא ירעו ולא ישחיתו ,און די רשעים
ָ
שטאט.
ָ
געהאט קיין שליטה אויף די
ַ
האבן נישט
ָ
יארן זיך זייער
האט מען ַאלע ָ
פאקט ָ
ָאבער אין ַ
ראבלעמען.
סארט ּפ ָ
פארשידענע ָ
געמוטשעט מיט ַ
פארט
טאקע וויי געטוןָ ,אבער דאך ,ס'איז ָ
ס'האט ַ
ָ
קלא ּפט אויף אייזן .עס
וואס ַ
האלץ ָ
נאר געווען ווי ָ
ָ
מאכט א שטיקל גערודערָ ,אבער מ'קען
טוט וויי ,עס ַ
דורכטראגן.
ָ
נאך
עס ָ
ס'האט ָאבער ּפ ַאסירט מיט אייניגע חדשים
וואס ָ
ָ
צוריק איז זייער זייער שמערצליך .עס איז געווען
געקלא ּפט אויף אייזן".
ַ
האט
א צייט ווען "אייזן ָ
 1,860אייגענע ברידער זענען ליידער ליידער גענוצט
וואס
האק מיט ָ
געווארן ַאלס שטעקענס און ַאלס א ַ
ָ
גאנצן ציבור מיט תושבים ,אחינו בשרינו,
שלאגן א ַ
צו ָ
האבן
גאר זיך ַאליינס ָ
נאר ָ
נאר יענעםָ ,
און נישט ָ
האבן געשאנקן
וואס זיי ָ
קלא ּפ ָ
געשלאגן .דער ַ
ָ
זיי
פאר אונזער שטאט קרית יואלַ ,אריינגערעכענט זיך
שטארקַ ,אז איז
מאסיוו און ַאזוי ַ
ַאליינס ,איז ַאזוי ַ
דא אן ערענסטע ספק אויב עס איז בכלל היילבאר,
ָ
טאג ַאז עס
קלאר ווי דער ָ
עפעס איז עס ָ
און אויב ּ
לאנג ביז עס וועט געהיילט
יארן ַ
נאך געדויערן ָ
וועט ָ
ווערן.
די  1,860איינוואוינער זענען ליידער גענוצט
פארטרעטער\טרעטער
געווארן דורך צוויי א .גַ .
ָ
אויפ'ן ציבור ,פוסחים על ראשי עם הקודשַ ,אלע מיט
אייגענע ַאגענדעס און ענגע אינטערעסן ָאן קיין שום
וואס עס
שטיצע פון די אייגענע רייען און פירערָ ,
זאלן וויסן
איז זיכער ַאז ווען די  1,860איינוואוינער ָ
וואס און מיט וועלכע
דעם ווירקליכן אמת צוליב ָ
האבן
פירער-פארפירער ָ
ַ
סארט אייגענע חשבונות די
ָ
וואלטן זיי
לאנטערָ ,
ריינגעשלעפט אין דעם ּפ ָ
ּ
זיי ַא
זיכער זיך געשעמט זיך ַאליינס צו קוקן אין ּפנים
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גענאר אויפ'ן
דאס ַ
מ'מאכט פון זיי ָ
ַאריין ,זעענדיג ווי ַ
נאך
וואלט ָ
דאס ַאליינס ָ
פארנעםָ .אבער ָ
העכסטן ַ
רא ּפצושלונגען ,ווען נישט דער שמערצליכער
געווען ַא ָ
געווארן
ָ
פאקט ַאז די  1,860אידן זענען אויסגענוצט
ַ
פארפירער נישט בלויז אויף צו שטעכן
דורך די צוויי ַ
און וויי-צו-טון ַאנדערע אידן און גוים ,מיט וועמען
נאר אויף
מ'האט כלומר'שט סיי-וועלכע חשבונותָ ,
ָ
זיך זעלבסט ַאליינס צו שיסן מיט א מעכטיגן קויל
שטאט,
גאנצע ָ
ריינגעשאסן אין די ַ
ָ
האט ר"ל ַא
וואס ָ
ָ
ַאריינגערעכענט זיי ַאליינס.
וואס איז דער ציל?
ָ

דערמאנט איז קרית יואל ַאלץ געווען דער
ַ
ווי
ציל-ברעט פון ַארומיגע גוי'שע און פרייע-אידישע
שכנים פאר וועמען דער בליה און וואוקס פון
טאג אן
חרדי'שע און חסיד'ישע אידן איז פון ערשטן ָ
האט
דארן אין אויג .אין די לעצטע צייטן ָ
געווען ווי א ָ
האבן
פארשטערקערט .עס ָ
זיך די מלחמה ליידער ַ
גרופע שונאי ישראלים וועלכע
צוזאמגענומען א ּ
זיך ַ
האבן גענומען פאר זיך דעם איינעם און איינציגסטן
ָ
ציל פון זען ַאז אונזער הייליגע שטאט קרית יואל
זאל ר"ל אויסקוקן נישט ַאנדערש ווי עס קוקט היינט
צאנז אין ּפוילן ,און ווי עס קוקן
שטאט ַ
ָ
אויס די
חרוב-געווארענע
ָ
אויס צענדליגער און הונדערטער
שטעט און שטעטלעך איבער די לענג און ברייט פון
איירא ּפע.
ָ
נרא"
מא ָ
נאמען "יונייטעד ָ
די גרופע אונטערן ָ
האבן זיך גענומען דעם איינעם ציל אויסצושרייען
ָ
לאזן זיי
דעם "ערו ערו עד היסוד בה" און ליידער ָ
נישט אויס קיין איין איינציגסטע געלעגענהייט פון
שטאט קרית יואל און פערזענליך
אונטעררייסן די ָ
אירע טויזנטער פרידליכע איינוואוינער ,ביי וועמען
זיי זענען בודק בחורין ובסדקין ,און זוכן ַאפיר
וואס קען אויסקוקן ווי א
זאך ָ
יעדע מינדעסטע ַ
וואס צו
האבן מיט ָ
נאר כדי צו ָ
פארלעצונגַ ,אלעס ָ
ַ
העצן קעגן קרית יואל.
נרא העצן
מא ָ
די געציילטע פירער פון די יונייטעד ָ
כסדר אויף ַאלע ערליי אופנים צווישן די פרידליכע
ַארומיגע שכנים וועמען קרית יואל גייט ָאן ווי די
נרא-פירער,
מא ָ
פאריעריגע שניי .זיי ,די יונייטעד ָ
ַ
העצן אויף די ַארומיגע איינוואוינער מיט שרעקליכע
בלבולים און זלזולים ,אויסגעזויגענע שקרים וועלכע
דאס מינדעסטע
האט מיטן ווירקליכן מציאות ָ
ָ
שייכות ,און ווערט פראדוצירט חדשים לבקרים
מיט'ן איינעם ציל ,כדי אויפצוהעצן די שכנים ַאז
טראכטן ביי
יעדער פון די שכנים זאל ָאנהייבן צו ַ
יא א
טאקע ,אפשר איז קרית יואל מיר ָ
זיך ,אפשר ַ
שטער...
זאכן
דאס ַאלעס איז נישט קיין סוד ,ס'איז נישט ַ
ָ
טראכטן
מ'זאל קענען ַ
האלטן ַאזוי ַאז ָ
בא ַ
וואס איז ַ
ָ
דאס ַאלעס קען
ַאז ס'איז איבערגעטריבן .ניין נייןָ ,
זיך יעדער איבערצייגן ,ס'איז דברים שבגלוי ,און די
האלטן זייערע כוונות
בא ַ
מאל צו ַ
ניטא ָ
חברה ּפרובירן ַ
וואס אונזער הייליגע
און א .גּ .פחד פונעם פן ירבה ָ
שטאט שטעלט מיט זיך פאר מיום הווסדה ביז צום
ָ
טאג.
היינטיגן ָ
דארף מען מער ווי דעם צו זען ווי זיי ווערן
וואס ַ
ָ
געטריבן בלויז דורך שרעקליכע שנאת ישראלָ ,אן
זאגן ַארויס בגלוי.
וואס זיי ָ
קיין שום ריכטיגע צילן ָ
יעדער ווייסט ַאז קרית יואל איז נישט קיין בן יחיד
מיט'ן ליידן פון ַארומיגע שכנים .אונזערע ברידער אין
מאנסי ליידן ליידער אויך פון זייערע שכנים ,אונטערן
ָ
דאס זעלבע איז
נאמען פרעזערוו רעמאפאו ,און ָ
אין די קעטסקילס וואו עס בויט זיך ַאצינד א נייער
נאך איידער
חסידישער ישוב אין בלומינגבורג ,און ָ

נאך
דארט ָ
האט זיך ָ
דער ערשטער חסידישער איד ָ
ציפקע צרות
האט מען שוין צו ליידן ּ
ַאריינגעצויגןָ ,
פון די ַארומיגע שכנים .און ווער גיסט אויל צום
פייער? ווער העלפט צו פאר ַאלע שונאי ישראל
למיניהם ,אויב נישט די מיטגלידער פון יונייטעד
נרא ,וועלכע טוען ָ
מא ָ
ָ
נאר מעגליך ָאנצוזייען
וואס ָ
וויסטע שנאת ישראל סיי וואו אימער א היימישער
באזעצן.
איד וואוינט ָאדער וויל זיך ַ
מ'האט ּפשוט
ָ
נרא שרייט מען ַאז
מא ָ
דאהי אין ָ
ָ
דאס איז די
שאטןַ ,אזוי? ָ
פאר'ן אייגענעם ָ
מורא ַ
דאס
וואס אינטערעסירט דיך ָ
סיבה? אויב ַאזוי ָ
מאנסי צי אין בלומינבורג?
פאר אין ָ
וואס עס קומט ָ
ָ
אדרבה ,אויב מיינסטו ּפשוט דיך ַאליינס ,דו ווילסט
באפעלקערונג נעבן
זא געדיכטע ַ
האבן ַא ַ
ּפשוט נישט ָ
האבן וואו
כאטש ַאז אידן זאלן ָ
דיר ַאליינס ,זעה ָ
זאל
כאטש ַאז אויף ַאנדערע ּפלעצער ָ
צו גיין .זעה ָ
מען זיך קענען אויסברייטערן .און ניין ,מוזט נישט
ַארויסהעלפןָ ,אבער שטער נישט ,און העלף נישט די
ַאנדערע שונאי ישראל מיט זייערע שטערונגען און
פארפאלגונגען.
ָאבער ַאז די איינציגסטע סיבה איז שנאת
ישראל ,עס שטערט זיי ּפשוט דער בליה און וואוקס
פונעם חרד'ישן ציבור ,מה לי הכא מה לי התם.
ערגעץ-אנדערש.
ַ
דאהי צי
דאס זעלבע ָ
ס'שטעכט זיי ָ
וואס פעלט
דאס ַאלעס איז דברים ברורים כשמש ָ
ָ
פארצושטעלן
דאס ָ
מאל אויס קיין אריכות ָ
ניטא ָ
ַ
דאס פון זיך ַאליינס ,און
פאר'ן ציבור .יעדער ווייסט ָ
ַ
גארנישט מחדש
האבן דערווייל ָ
מיר גלייבן ַאז מיר ָ
פראגע שרייט אויב ַאזוי
געווען פאר קיינעם .די ַ
ביז צו די טיפסטע הימלען .ווי ַאזוי איז מעגליך ַאז
טאקע די קעגן וועמען די מיטגלידער
היימישע אידןַ ,
נרא צילן זייערע פיילן ,די וועמען
מא ָ
פון יונייטעד ָ
האבן פיינט
נרא ָ
מא ָ
די מיטגלידער פון יונייטעד ָ
גאר גייט מען און מען שטעלט
שנאת מות ,מיט זיי ָ
צוזאם מיט
צוזאם? נישט סתם מ'שטעלט זיך ַ
זיך ַ
נאר מ'גייט און מ'געט זיי די נויטיגע כוחות
זייָ ,
גאר ווייטער קענען ָאנגיין מיט זייערע
זאלן ָ
ַאז זיי ָ
רבארישע שטיקעס קעגן זיך ַאליינס .הישמע
בא ַ
ַ
כזאת?
וואס יונייטעד
דער קראנטער כח ָ
באקומען
האט ַ
נרא ָ
מא ָ
ָ

גרופע וועלכע גייט שוין
נרא איז א ּ
מא ָ
יונייטעד ָ
האבן זיי נישט
יאר ,אבער ביז היינט ָ
ָאן עטליכע ָ
האט זיי נישט
געהאט קיין געהעריגן כח .קיינער ָ
ַ
האט זיך נישט געקימערט
אויסגעהערט ,און קיינער ָ
האבן געשריגן כקול קורא במדברָ ,אן
מיט זיי .זיי ָ
קיין שום ּפ ָאליטישן כח .זיי האבן געהאט א פנים
דאס ַאלעס
ווי אנדערע אנטיסימיטישע פארלירערסָ ,
איז ָאבער ליידער ליידער געקומען צו ַאן ענדע,
האבן זיך
וואס די דרויסענדע שכנים ָ
נישט דורכדעם ָ
וואלט זיי ווייט
דאס ַאליינס ָ
רגאניזירט שטערקערָ ,
ָא ַ
וואס
נישט גענוג געווען ָאנצוקומען צו זייער צילָ - ,
גאר געפאלן ווען זיי האבן
דאס איז גראדע דאס יאר ָ
ָ
היי יאר אנגעצויגן ביי די גוי'שע שכנים מיט עטליכע
הונדערט שטימען ווייניגער פון פאראיאר.
דאס ּפ ַאסירט ,מעשה
האט ָ
ליידער ָאבער ָ
האבן זיי
וואלן ָ
שטן הצליח ַאז ביי די פריערדיגע ַ
וויאזוי?
נדידאטןַ ,
קא ַ
אריינגעוועלט אייגן-נאמינירטע ַ
האט דער שונא פון יעדן איינציגן תושב
ווי ַאזוי ָ
זא כח? ליידער דורך
באקומען ַא ַ
דא אין שטעטל ַ
ָ
שטים-בארעכטיגטע
ַ
פירות פון אונז ַאליינס! 1,860
געווארן כצאן לטבח,
ָ
איינוואוינער זענען געפירט
האבן געשטימט לויט די ָאנווייזונגען פון 2
און ָ
האבן
ערזאנען ,וועלכע ָ
אינטערעסן-געטריבענע ּפ ָ
שטופ און
ּ
נישט מער און נישט ווייניגער געגעבן דעם
וואס פייטן קעגן אונז און
די כוחות פאר די שונאים ָ
האבן
זאלן ווייטער ָ
קעגן זיי מיט ציין און נעגלַ ,אז זיי ָ

דאס צו טון ,הישמע כזאת?
די מעגליכקייט ָ
עפעס אן ַאנדערע אויסדרוק ווי "זיך
דאס ּ
האט ָ
ָ
געשאסן"?
ָ
ַאליינס
האט פונעם
גרופע ָ
ּ
נרא
מא ָ
די יוניידעט ָ
געטראגן אין דער
ָ
טאג זינט איר גרינדונג
ערשטן ָ
עפענטליכקייט איר אמת'דיגן ּפרצוףַ ,אלס א ריכטיגע
האבן דעם איינעם
גרופע וועלכע ָ
אנטיסעמיטשע ּ
קאציעס
ווא ַ
רא ָ
ציל ָאנצוזייען שנאת ישראל און ּפ ָ
קעגן אונז ַאלע תושבי קרית יואל ,היל"ת.
ַאצינד זענען ליידער געקומען  1,860היימישע
צוזאמגעשטעלט
ַ
האבן זיך
איינוואוינער וועלכע ָ
מ'האט געוואויט פאר זייערע
ָ
גרופע,
ּ
מיט די
מ'האט
ָ
נדידאטן און אזופיל אויפגעטוןַ ,אז
קא ַ
ַ
גרופע זייער
ּ
רא ּפגענומען פון די
ליידער ַא ָ
מ'האט
ָ
געזאגט,
ָ
ַאנטיסעמיטישן ּפנים .ליבערשט
מאסקע
פאלשע ַ
אויף די ַאנטיסעמיטן ָאנגעטון א ַ
וואס
האבן אמת ַאנדערע צילן ,אין די צייט ָ
כאילו זיי ָ
מאל
ניטא ָ
גרופע ּפרובירן ַ
זיי ַאליינס ,די פירער פון די ּ
האלטן זייערע אמת'ע ציל .עמון ומואב טהרו
בא ַ
צו ַ
באלף ושמנים מאות וששים תושבי עירינו ,וועלכע
האבן ליידער מיט זייער שריט ָאפיציעל געגעבן א
ָ
לעגעטימאציע פאר ַאנטיסעמיטישע שכנים זיך צו
ַ
קא ּפ קעגן אונז ַאליינס .ליידער ליידער.
הייבן דעם ָ
 1,860איינוואוינער זענען ַארויסגעקומען
צוזאמען אויסגערופן בקול רם
האבן ַ
שטימען און ָ
מאל
האט ַא ָ
וואס קרית יואל ָ
צו די ערגסטע פיינט ָ
געזאגט "עטס ווילטס לוחם
מ'האט זיי ָ
ָ
רמאגט,
פא ָ
ַ
זיין קעגן אונז? עטס ווילטס פירן א מלחמה קעגן
האט עטס
דא ָ
האט עטס געווער! ָ
דא ָ
אונז? קומטסָ ,
נהאלטן ווייטער! טוט עס
דאס צו קענען ָא ַ
מאכט ָ
ַ
נאך
ווייטער ,און מיט אונזער שטיצע וועט עטס ָ
דאנק אונז וועט
טראגן א שיינעם ּפנים ,ווען ַא ַ
ָ
נאך קענען צייגן די חזיר-פיסלעך "מיר זענען
עטס ָ
האבן די  1,860וויילער
דאס ַאלעס ָ
אידן פריינט" – ָ
עפענטליך דערקלערט מיט זייער אומפארענטליכע
נדידאטן.
קא ַ
שריט פון שטימען פאר די ַ
ווייטאג! עס שניידט ביים הארץ.
ָ
עס איז א
האבן זיך
ַאכצן-הונדערט-זעכציג איינוואוינער ָ
צוזאמגעשטעלט מיט די ערגסטע שונאים מיטן
ַ
ציל ַאז די שונאים זאלן אונז און זיי ווייטער קענען
רוואס?
פא ָ
דאס געטון? ַ
האבן זיי ָ
רוואס ָ
פא ָ
שטעכןַ .
אינגערמאן
ַ
רוואס קומט זיך פאר א פרידליכן
פא ָ
ַ
האט ביז
געהאט ,ער ָ
ַ
האט קוים חתונה
וועלכער ָ
מאנסי,
היינט געלערנט אין סיי וועלכע ישיבה ,אין ָ
וואס איז דער
אין קווינס צי אין טשעסטערָ ,
רבאריש
בא ַ
מ'האט אים ַאזוי ַ
אינגערמאן שולדיג ַאז ָ
ַ
טאטן
געוואלט פון דעם ַ
ָ
האט מען
וואס ָ
בא'עוולה'ט? ָ
מגעשטופט
ּ
צוזא
וואס וואוינט ַ
מיט זעקס קינדער ָ
זא
מ'האט אים ַא ַ
ָ
אין א פיר-רומיגע דירהַ ,אז
געדארפט געבן?
ַ
פראסק
קלונגענדיגן ַ
שמעתי את מכאוביו

האבן
יא ,די ַאכצן-הונדערט-זעכציג איינוואוינער ָ
ָ
געטשעפעט און וויי-געטון יעדן איינציגן
ּ
ּפערזענליך
תושבַ ,אלעס לויט די דירעקטע ָאנווייזונגען פון
האבן קיין
געציילטע געלט-גייציגע פירער וועלכע ָ
געהאט
ַ
שום ַאנדערע ציבור'ישע אינטערעסע נישט
וואס
באפעל ,סיידן אייגענע טובת הנאה פון ָ
ביי דעם ַ
נישט קיין שום ַאנדערער ,אויסער זיי ַאליינס וועלן
מעגליך נהנה זיין.
אינגערמאן
ַ
דאס דער מציאות ,א
ליידער איז ָ
האט
האט חתונהָ ,א ּפגעזען אין וועלכע ישיבה ָ
וואס ָ
ָ
ער געלערנט ַאלס בחור ,און ָאן קיין אונטערשיד
פאר וועם זיי געבן
וואו זיינע עלטערן וואוינען און ַ
דאס ַאלעס איז נישט קיין נפקא מינא,
א קוויטלָ ...
צאלן עלף-צוועלף צו דרייצן-
יעדער דארף אייניג ָ
דאס
נאט! ָ
מא ַ
לאר רענט ּפער ָ
דא ַ
פערצן הונדערט ָ
)פארזעצונג אויף זייט (7

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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ריינגעשאסן אין זיך ַאליינס!
ָ
 1,860קוילן ַא
)פארזעצונג פון זייט (6

איבערנאכטָ ,אבער
ַ
טאקע נישט ּפ ַאסירט
האט ַ
ָ
שטא ּפלווייז אויסגעצויגן
ס'האט אויך נישט ּפ ַאסירט ַ
ָ
יאר
האט ּפ ַאסירט אין בלויז איין ָ
יארן .עס ָ
סאך ָ
אין ַא ַ
פון ווינטער תשע"ד ביז ווינטער תשע"ה .אינגעלייט
וועלכע ָ
יאר
געהאט מיט עפעס מער ווי א ָ
האבן חתונה ַ
געטראפן ברחבות'דיגע דירות פאר
ָ
נאך
האבן ָ
צוריק ָ
דאס זעלבע ַאביסל עלטערע
פיל ביליגער רענט ,און ָ
געהאט א מעגליכקייט צו
ַ
נאך
האבן ָ
אינגעלייט ָ
קויפן דירות פאר פיל מער-צוגענגליכע ּפרייזן.
דראסטיש געטוישט אין
האט זיך ַ
דאס ַאלעס ָ
ָ
יאר זענען די
יאר .אין ווייניגער ווי א ָ
דעם איינעם ָ
דראסטיש געשטיגן ,סיי צו
ּפרייזן פון די דירות ַ
האט ּפ ַאסירט? ווי
וואס ָ
קויפן און סיי צו דינגעןָ .
דאס ַאלעס איז נישט קיין
דאס ּפ ַאסירט? ָ
האט ָ
ַאזוי ָ
דאסַ ,אז ווען דער ענעקסעשאן
סוד .יעדער ווייסט ָ
קראפט מיט א יאר
ראצעדור זאל ווען זיין אין ַ
ּפ ָ
דאס
וואלט ָ
לאןָ ,
פריער לויט ווי עס איז געווען אין ּפ ַ
זאל צוקומען צום
צוגעלאזט ַאז עס ָ
ָ
זיכער נישט
איצטיגן שרעקליכן מצב.
רוואס איז דער
פא ָ
האלט עס צוריק? ַ
וואס ַ
ָ
קראפט?
ַ
נאכנישט אין
ראצעדור ָ
ענעקסעשאן ּפ ָ
רוואס
פא ָ
נאכנישט דורך ,און ַ
רוואס איז עס ָ
פא ָ
ַ
נאך ביז איצט? ַאלעס
רשלעפט זיך עס ָ
ּ
פא
ַ
נרא מיט
מא ָ
וואס די פירער פון יונייטעד ָ
דורכדעם ָ
די דירעקטע און ּפערזענליכע שטיצע פון זייערע
"אידישע פריינט" די פירער פון די  1,860איינוואוינער,
דאס ברענגט ליידער דערצו ַאז דער ענעקסעשאן
ָ
דאס
שטארק ,און ָ
רשלעפט זיך ַאזוי ַ
ּ
פא
ראצעדור ַ
ּפ ָ
האט געברענגט דעם שרעקליכן מצב ווען אינגע
ָ
מ'האט
ָ
קא ּפ,
אינגעלייט דרייען זיך ַארום ָאן קיין ָ
צאלן
דארפן ָ
נאכן ַ
וואס צו עסן אינדערהיים ָ
נישט ָ
צאלונגען ,און ווער ווייסט אויף
ַאזעלכע הויכע רענט ָ
ווי לאנג נאך וועלן דאס די יונייטעד מאנרא-אלייענס
רשלעפן?.
ּ
פא
גרופע ַ
ווער איז שולדיג?

מאל
ניטא ָ
ַ
גארנישט קיין סוד ,און
היינט איז ָ
דערמאנטע 1,860
ַ
שעמען זיך די  2פירער וועמען די
דאס
כגעגאנגעןָ ,
ַ
נא
וויילער זענען בלינדערהייט ָ
האבן
מודה צו זייןַ ,אז זיי זענען עס געווען די וועלכע ָ
עס פון די ערשטע מינוט ָאנגעהויבן צו שטערן אויף
יאר
נאך ַאריבער א ָ
נאר שייךָ .
וואס ָ
ערליי אופנים ָ
מ'האט ַאריינגעגעבן
ָ
וואס
נאכדעם ָ
צוריק ,גלייך ָ
די ענעקסעשאן ּפ ַא ּפירן ,זענען זיי שטילערהייט
נרא ,און
מא ָ
געגאנגען צו די ָאנפירער פון יונייטעד ָ
ַ
וואס מ'קען טון
צוזאמען מטכס עצה געווען ָ
האבן ַ
ָ
צו שטערן דעם ענעקסאשאן .בושנו מכל עם! אין די
צייט ווען א גרויסער טייל פון די באזעסענע ַארומיגע
פארשטייען עס און זענען וויליג ַארויסצוהעלפן
שכנים ַ
פאראויסגיין מיט די ענעקסעישאן
מ'זאל קענען ָ
ַאז ָ
ראצעדור ,זענען עס אינזערע אייגענע ברידער ,די
ּפ ָ
טראפן פון יעדן איינציגן
בא ָ
וועלכע ווערן ּפערזענליך ַ
שפעטיגט דורכצוגיין,
וואס דער ענעקסעישאן ּ
טאג ָ
ָ
זיי ַאליינס זענען עס די וועלכע גייען און שטערן עס
בשאט נפש!
פארגליווערט צו הערן פון
הארץ ווערט ַ
דאס ַ
ָ
זא אומדערהערטע רשעות .אידן ממחנינו וועלכע
ַא ַ
וואס
ריוואטע אינטערעסן צוליב געלט ָ
האבן ענגע ּפ ַ
ָ
נאר זיי ַאליינס,
זיי ַאליינס – נישט דער ציבור – ָ
פארדינען דערפון ,גייען זיי
עפעס ַ
קענען מעגליך ּ
צוזאמען מיט זייערע ערגסטע
און זיי שטעלן זיך ַ
שונאים ,און פירן קריג מיט די ערוויילטע פירער
האלטן קעגן
אינעם טאון באורד ,כדאי מלחמה צו ַ
דאס איז ערליכקייט?
דא?! ָ
וואס טוט זיך ָ
זיך ַאליינסָ .
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ראליש?
מא ַ
דאס איז ָ
דאס איז מענטשליכקייט? ָ
ָ
דאס ּ
האט ָ
ָ
עפעס מיט די הייליגע תורה? ניין און ניין!
יא ,השחתת
דאס איז ָ
וואס ָ
זאך ָ
חס מלהזכיר! איין ַ
פארנעם!
המדות אויפ'ן ַארגסטן ַ
זאגט רש"י ַאז עמון ומואב עשו
אין ּפרשת בלק ָ
געמיינזאמען ציל
ַ
געהאט א
ַ
האבן
שלום ,ווייל זיי ָ
דארט רעדט
ח"ו לוחם צו זיין קעגן אידישע קינדערָ .
זא
האבן געטון ַא ַ
רדארבענע גוים וועלכע ָ
פא ָ
מען פון ַ
מאכן מיט שונאים,
אומגעווענליכע שריט פון שלום ַ
געמיינזאמען
ַ
באזיגן א כלומר'שטן
כדי צו ּפרובירן צו ַ
מאכן מיט די
זאנס ,שלום צו ַ
שונאָ .אבער צו טון ַא ָ
נאר מיטן ציל כדי זיך ַאליינס
ערגסטע שונאיםָ ,
שלאגן
ָ
מאכן ,זיך ַאליינס ָא ּפצוטון ,צו
שאדן צו ַ
ָ
זאנס איז ּפשוט אומדערהערט!
אייגענע ברידערַ ,א ָ
נאר
ס'האט נישט קיין שום הסבר און קיין שום זיןָ ,
ָ
סארט.
זעלבסט-האס און נידריגקייט אויפ'ן ַארגסטן ָ
ַ
יא ,זיי ַאליינס ,די  2פירער\פארפירער פון די
ָ
דאן – נאך מיט מער ווי א יאר
 1,860וויילער זענען ַ
ון-בארד
טא ָ
געגאנגען צום ַ
ַ
צוריק  -שטילערהייט
ראצעדור,
פארפיגן אויף דעם ענעקסעשאן ּפ ָ
וועלכע ַ
געווארענט מיט גוטן און מיט בייזן ַאז
ָ
האבן זיי
און ָ
זאל
צולאזן ַאז עס ָ
דאס שטערן און נישט ָ
זאלן ָ
זיי ָ
וואס
דא קיין ווערטער מיט ָ
דורכגיין .ס'איז נישט ָ
דאס ביליגקייט און פרעכהייט פון
ַארויסצוברענגען ָ
שטאט וואו מ'לויפט אויס
דא א ָ
דא איז ָ
זאךָ .
זא ַ
ַא ַ
דא וואו צו בויען קיין פרישע
לאץ ,ס'איז נישט ָ
פון ּפ ַ
פארגרינגערן ,צו
דאס צו ַ
דירות ,און מ'זוכט א לעזונג ָ
וואס יעדער איינציגער
פארברייטערן דעם שטח פון ָ
ַ
האבן ,אריינעמענדיג שטחים
תושב וועט אי"ה הנאה ָ
פון 'אלע' לאנד-אייגנטומער ,ווייל אפילו אויב איז
רזארגט מיט א דירה ,מיינט
פא ָ
מענטאל ַ
ַ
מא
איינער ָ
זאגן שלום עלי נפשי? ער
דאס דען ַאז ער קען שוין ָ
ָ
האט געשוויסטער ,קרובים,
דאך קינדער ,ער ָ
האט ָ
ָ
דארפן ַאלע צוקומען צו דירות ,אויב
ידידים וועלכע ַ
מארגן ,און פאר די ַאלע איז
נישט היינט ,איז עס ָ
פאר
ענעקסעשאן דער לעיזונג און קריטיש וויכטיג ַ
שטאט.
ָ
די ווייטערדיגע בליה און וואוקס פון די
יאר
ובפרט איז עס שוין געווען קריטיש וויכטיג א ָ
קראפט,
דעמאלט ַאריין אין ַ
ָ
וואלט עס
וואס ָ
צוריקָ ,
וואלט עס בלי שום ספק שוין דאן ָא ּפגעשטעלט
ָ
נאמישע
סטרא ָ
שפרונג פון ַאזעלכע ָא ָ
דעם ריזיגן ּ
האט מען בשאט נפש
דאס ַאלעס ָ
סכומים .און ָ
וואס? ווייל א
ובמזיד ָא ּפגעשטעלטַ ,אלעס צוליב ָ
האבן זייערע
פאר יחידים ,געלט-גייציגע מענטשן ָ
זאל נישט דורכגיין,
דאס ָ
ריוואטע אינטערעסן ַאז ָ
ּפ ַ
דאס ּפנים אין
באווייזן ָ
און זיי שעמען זיך נישט צו ַ
דער עפענטליכקייט!.
האבן די צוויי אידישע פירער
דאס ַאלעס ָ
ָ
די "דלטורין" די דתן ואבירם פון אונזער שטאט,
צוזאמגעשטעלט מיט די פירער
האבן זיך ַ
וועלכע ָ
האבן
נרא ָא ּפגעטון בסתר ,ווען זיי ָ
מא ָ
פון יונייטעד ָ
נרא יעדע ּפיצעלע
מא ָ
איבערגעגעבן פאר די יונייטעד ָ
ראצעדור ,איבערגעטייטש פון
דעטאל פון דעם ּפ ָ
ַ
אידיש/ענגליש און ענגליש/אידיש יעדעס צעטל
האבן
נרא ָ
מא ָ
און ַארטיקל ,די פירער פון יונייטעד ָ
קאלע צייטונגעןַ ,אזוי ַאז
לא ַ
עס צושמירט אין די ָ
דאס צו שטערן אויף
האבן א מעגליכקייט ָ
זאלן ָ
זיי ָ
טריט און שריט.
לאנג צוריק איז עס געווען ,אינמיטן
נישט ַ
האט אויסגעזען ַאז
פאריעריגן זומער ,ווען עס ָ
ַ
עפעס אן עמק השוה מיט
מ'וועט קענען קומען צו ּ
עפעס א וועג
ון-פארטרעטער ,אויסצוגלייכן ּ
טא ַ
די ַ
זאל
ראצעדור ָ
דורך וועלכן דער ענעקסעישאן ּפ ָ
לאן פון זיך טיילן אלס
פאראויסגיין .דער ּפ ַ
קענען ָ
גלאטיג,
האט אויסגעזען ַאזוי ַ
באזונדערע טאונ'ס ָ

וואלט
מיט אזויפיל בענעפיטן פאר זיי ,און עס ָ
ַאוועקגענומען הויפענס פון דעם אומזיסטן ּפחד
מ'האט ביז איצט ּפרובירט ָאנצושרעקן די
וואס ָ
מיט ָ
וואלט יעדער נהנה געווען דערפון.
שכנים .ווידער ָ
גארנישט! די
געווארן דערמיט? ָ
ָ
וואס איז
און ָ
אומפארשעמטע  2אידישע פירער ,וועלכע
ַ
זעלבע
ריינגעשלעפט די  1,860תמימות'דיגע וויילער
ּ
האבן ַא
ָ
נרא-געשטיצטע
יונייטעד-מא ָ
ָ
צו שטימען פאר די
געגאנגען צו יונייטעד
נדידאטן ,זיי ַאליינס זענען ַ
קא ַ
ַ
זאלן
דעטאלן כדי ַאז זיי ָ
ַ
נרא און איבערגעגעבן די
מא ָ
ָ
דאס צו שטערן .עס
האבן א מעגליכקייט ָ
ווייטער ָ
לאזט זיך נישט גלייבן ווי א איד מיט ַאביסל הארץ
ָ
האט ליידער ּפ ַאסירט,
דאס ָ
זאך טוןָ .אבער ָ
זא ַ
קען ַא ַ
נרא
מא ָ
האבן די פירער פון יונייטעד ָ
און במציאות ָ
דאנקט פאר די "לידער" פון
בא ַ
דאן זיך עפענטליך ַ
ַ
וואס זיי
גרופע ,פאר דעם ָ
די "קעי דזשעי דיסידענט" ּ
מפראמיסן
קא ּ
רויסגעהאלפן מיטן שטערן די ָ
ָ
האבן ַא
ָ
ראצעדור.
מענהאנג מיטן ענעקסעישאן ּפ ָ
ַ
צוזא
אין ַ
רחמנא ליצלן! אין די צייטן פון פריערדיגע
וואלט מען ַאזעלכע מחרים געווען מיט
צדיקים ָ
אויסגעשפיגן פון כלל
ּ
מ'וואלט זיי
טויזנט שופרות! ָ
האבן שונאי
וואס ָ
ישראל! און זיכער דארף ַאזוי זייןָ .
ישראל צו זוכן צווישן כלל ישראל?!
פאררעטער!
ַ 1,860

אויף די א .ג .צוויי פירער איז מעגליך נישט
זאגט שוין די תורה
פראגעס .אויף זיי ָ
שווער קיין ַ
"כי השוחד יעוור" די בלינדע דורכגעפוילטע שנאה,
מאכט
און די אייגענע ענגע פינאנציעלע אינטערעסן ַ
פארגעסן פון ַאלעם! זיי קענען בכלל נישט זען
זיי ַ
דארפן
וואס אינגע ּפ ָארפעלקער ַ
דעם צער און פיין ָ
דורכגיין ,ווען עס קומט צו זיך זעלבסט ,פארקערט,
זיי לוינט זיך פאליטיש די דירות קריזיס כדי צו
האבן די פירער
וואס ָ
קענען העצן דערמיטָ .אבער ָ
געוואלט פון די ַאכצן-הונדערט-זעכציג איינוואוינער?
ָ
ריינשלעפן צו טון
ּ
האט מען זיי געמוזט ַא
רוואס ָ
פא ָ
ַ
זא שרעקליכן אומדערהערטן שריט?
ַא ַ
האבן גענומען אכצן-הונדערט-
זיי די פירערָ ,
האבן ליידער
כפרה-הינדלעך וועמען זיי ָ
זעכציג ּ
ריינגעשלעפט אין דעם שרעקליכן וואל-
ּ
ַא
מאטוכע ,זיי ,די זעלבסט-געקרוינטע פירער פון
סא ַ
ָ
האבן אויף זייער אייגענעם
גרופע ָ
די שפלינטער ּ
באפעלן און דירעקציעס,
אינציאטיוו ַארויסגעגעבן ַ
ַ
אנטקעגן די אינטערעסן פון די פרידליכע
איינוואוינער אין שטאט ,צו שטימען ביי די פריערדיגע
וואס זענען
נדידאטן ָ
קא ַ
וואלן ,דירעקט פאר ַאזעלכע ַ
ַ
נרא
מא ָ
געווארן דורך די יונייטעד ָ
ָ
ַארויסגעשטעלט
ַאקטיוויסטן .ניין ,אפילו פאר די ראשים און פירער
בייגעפאלן
ַ
פון זייערע קהלות און מוסדות איז נישט
האבן גוט
זא נידערטרעכטיגן שריט .זיי ָ
צו טון ַא ַ
האט א גבול ,און גיין זיך
זאך ָ
רשטאנען ַאז יעדע ַ
ַ
פא
ַ
צוזאמשטעלן מיטן ערגסטן און גרעסטן ּפערזענליכן
ַ
שונא ,און ערקלערן קריג קעגן די טאון באורד ,וועט
נאר זיך ַאליינס ָא ּפצוטון.
נישט ברענגן ָ
ָאבער פאר די געלט-גייציגע זעלבסט-
דאס ַאלעס נישט געווען קיין
געקרוינטע פירער איז ָ
וואס זענען גרייט
באפוילן פאר די ָ
האבן ַ
שטער ,און ָ
נדידאטן
קא ַ
זיי אויסצוהערן ,צו שטיצן ַאזעלכע ַ
וועמענס ציל עס איז בלויז לוחם צו זיין קעגן יעדן
רוואס? ַאלעס
פא ָ
איינציגן תושב אין קרית יואלַ .
וואס זיי
צוליב ענגע און אייגענע אינטערעסן פון ָ
פארדינעןָ ,אבער דער
עפעס ַ
ַאליינס קענען מעגליך ּ
האבן.
שאדן ָ
נאר ָ
ברייטער ציבור וועט דערפון ָ
ליידער איז געווען מעשה שטן הצליח ,און
צוזאמען מיט די וויסטע העצע ביי די גוי'שע שכנים,
ַ
האבן די ַאכצן-הונדערט-זעכציג איינוואוינער מצליח
ָ
נדידאטן אויף די יונייטעד
קא ַ
געווען ַאריינצוברענגן ַ

פאר
האט דעם איינעם ציל ַ
נרא פארטיי וועלכע ָ
מא ָ
ָ
די אויגן.
נרא
מא ָ
טאג ווען די יונייטעד ָ
ביים היינטיגן ָ
פירער צושמירן אין די ּפרעסע סיי וועלכן פרישן
בלבול אויף תושבי קרית יואל ,רעדן זיי שוין נישט
נאמען .זיי רעדן שוין אין
נאר אין זייער אייגענעם ָ
יא ,אייגענע ברידער
נאמען פון תושבי קרית יואלָ .
ָ
רשפרייטן די ַארגסטע
פא ּ
האבן געגעבן דעם כח צו ַ
ָ
נאר אויף זיך ַאליינס!
בלבולים ,נישט אויף יענעםָ ,
ראצענט
נאר איין ּפ ָ
ווען עס זאל אויסגעפירט ווערן ָ
זאל
נרא פירער ווילן ַאז עס ָ
מא ָ
וואס די יונייטעד ָ
פון ָ
חלילה וחס ּפ ַאסירן אין קרית יואל ,וועלן די געזעץ-
אינגאנצן נישט זיין קלייבעריש .זיי וועלן יעדן
ַ
געבער
מ'האט
וואס ָ
צוגלייך נעמען אויפ'ן צימבלָ ,א ּפגעזען ָ
רהאנג פון די שטום-בודקע ,און
פא ַ
געטון אונטערן ָ
זאלן
סיי-וואס ָ
ָ
אויב חלילה וחלילה עס וועט ּפ ַאסירן
די ַאלע ַאכצן-הונדערט זעכציג איינוואוינער זיך
קלא ּפן סלח לנו ,און בעטן מחילה פון יעדן תושב
ַ
עפעס יוצא
באזונדער .כולי ואולי האי וועלן זיי ּ
ַ
האבן ליידער
וואס זיי ָ
שאדן ָ
זיין לשם שמים .דעם ָ
ָא ּפגעטון בין אדם לחבירו איז שוין זייער זייער
פארגעבן ווערן.
זאל ַ
שווער ַאז עס ָ

הי' לא תהי'!

כא ּפט א בליק אויף די ָאפיציעלע
אדרבהַ ,
נרא.
מא ָ
מעסעדזשעס און זייטלעך פון די יונייטעד ָ
כא ּפט א
וואס איז זייער ציל? עס ַ
וואס ווילן זיי? ָ
ָ
טראכטן דערפון .זייער ציל
נאר צו ַ
שוידער בלויז ָ
נאר ַאז יעדער קרית יואל'ער איינוואוינער
איז דאך ָ
זאל ח"ו קומען אונטער אינוועסטיגעשאן פון די
ָ
טראכטן ַאז זיי
אינסטאנצן .נישט ַאז מיר ַ
ַ
ָאפיציעל
וואס צו טרעפן ביי די תושביםָ ,אבער לא
האבן בכלל ָ
ָ
נרא
מא ָ
מחשבותינו מחשבותם ,און זיי ,די יונייטעד ָ
איינמאל מחשבת זדים ,ח"ו ַאז
ָ
טראכטן שוין
פירער ַ
זאל זיין
וואס ווען עס ָ
מ'זאל קומען זוכן און טרעפןָ ,
ָ
וואס זיי ווילן חס וחלילה איז דאך
ראצענט פון ָ
א ּפ ָ
וואס קרית
פארשידענע ּפרשיות פון ָ
עק וועלטַ .אלע ַ
דאך זיין
האט שוין ל"ע געליטן ביז היינט ,וועט ָ
יואל ָ
דא
זאל זיך ָ
וואס זיי ווילן ַאז עס ָ
בלאס קעגן דעם ָ
ַ
נאמען פירן זיי
ָא ּפטון אין קרית יואל .און אין וועמענס ָ
נאמען פון די ַאכצן-הונדערט-זעכציג
דאס דורך? אין ָ
ָ
שטים-בארעכטיגטע קרית יואל'ער איינוואוינער
ַ
וואס געבן זיי דעם כח דערצו!
ָ
מ'פרובירט זיך מעגליך צו
סיי וועלכן תירוץ ּ
בארעכטיגונג דערצו! ווען
געבן ,איז נישט קיין שום ַ
וואס ער
איינער גייט דורך שווערע צייטן וועט ער טון ָ
דארף זיך ַארויסצוזען דערפוןָ ,אבער עס וועט פאר
ַ
זאך
זא שענדליכע ַ
איינפאלן ַא ַ
ַ
קיין שום איד נישט
האט
צואווארפן פונעם דאך .ביי א גוי ָ
ַ
רא ּפ
ווי זיך ַא ָ
וואס
דאס ָ
דאס שוין געהערט .ביי א איד נישטָ .
מען ָ
האבן ַאצינד געטון איז דער ריכטיגער גוי'שער
זיי ָ
געווארפן פון דאך,
רא ּפ ָ
האבן זיך ַאליינס ַא ָ
דרך .זיי ָ
וואס
זינלאזע כלומר'שטע טענותָ ,
ָ
נארישע
צוליב ַ
דער שרעקליכער שריט וועט זיי בכלל נישט העלפן
האבן איז אמת ,און
וואס זיי ָ
אפילו ווען די טענות ָ
זיכער נישט ווען עס איז ּפשוט'ע בלבולים ָאן קיין
האפט.
שום ָ
זאגן אויף די ַאכצן-
ליידער קען מען היינט ָ
הונדערט-זעכציג וויילער ,ידיכם דמים מלאו!
פארשמירט מיט אידיש בלוט!
ענקערע הענט זענען ַ
יארגענג
איינוואוינער פון ַאלע שיכטן און פון ַאלע ָ
וועלכע מוטשען זיך היינט און וועלן זיך ווער ווייסט
ווי לאנג נאך ווייטער מוטשען מיטן דירות קריזיס און
נרא ,איז
מא ָ
מיט ַאנדערע בלבולים פון די יונייטעד ָ
רדאנקן! היל"ת.
פא ַ
ענק צו ַ
מיר זענען זיכער ַאז דער גרויסער זכות פון
)פארזעצונג אויף זייט (8

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

)פארזעצונג פון זייט (3
וויסן וואס עס גייט פאר אין די פאבריקן.
דער רבי אינאיינעם מיטן הגה"צ דומ"ץ
דמתא שליט"א האבן זיך דעמאלס
פארבינדן מיט די אייגנטומער פון די
פירמע ,און שטארק געלאזט הערן אז
אויב זענען זיי נישט גרייט צוצושטעלן
נאך א פעאיגער רב המכשיר ,א בר סמכא
וואס מ'קען זיך אויף אים פארלאזן ,וועט
מען זיין געצווינגען צו באפעלן אין אלע
גראסעריס דא אין קרית יואל אז זיי
קענען נישט ארייננעמען דא די פראדוקטן
פון דעם פירמע וואס איר כשרות איז
אונטער א שטארקער פראגע-צייכן.
איבריג צוצולייגן אז די שטרענגע און
אומצוויידייטיגער פסק האט געווירקט,
און די פירמע האט באלד אריינגעברענגט
נאך א רעספעקטירטער בעל מכשיר וואס
האט צוריקגעשטעלט דעם ניווא פון איר
כשרות צו דארט ווי עס באלאנגט ,און
גאנץ כלל ישראל איז געווארן אפגעהיטן
פון שוואכע מאכלים א דאנק דער
שטארקער כח הקדושה פון קרית יואל,
אשר לו חומה ,די שטאט וואס פארמאגט
א חומה בצורה נישט אריינצולאזן קיין
שום פירצה נישט בעניני כשרות און נישט
אין קיין שום דבר שבקדושה.
קרית יואל איז נישט בלויז נאך א
געגענט ווי חסידישע אידן האבן זיך
באזעצט ,קרית יואל איז נישט נאר א
טעכנישע לעזונג צום אלגעמיינעם דירות
קריזיס אין ניו יארק ,קרית יואל איז נישט
בלויז א רינגעלע אינעם קייט פון היימישע
ישובים ווי וויליאמסבורג ,בארא פארק
און מאנסי ,קרית יואל איז אייגנארטיג
און אפגעזונדערט אפי' פון די היימישע
שטעט אין ניו יארק ,אויב זענען די אלע
פלעצער עידית איז קרית יואל עידית
שבעידית ,קרית יואל זיצט צווישן הייליגע
גרעניצן ,גבולי הקדושה ,וואס נעמען איר
ארום כחומת אש סביב לה און היטן איר
פון אלע בייזע רוחות מיט וועלכע די
אמעריקאנער גאס זענען פארפלייצט.
אין קרית יואל וואונען ב"ה בלויז
ערליכע חסידישע משפחות יראים
ושלמים ,די קינדער ווערן אלע נתחנך
אויפן ערליכען גייסט ,די הייליגע
מוסדות וואס רבינו הקדוש האט מייסד
געווען אינאיינעם מיטן אויפבויה פונעם
שטעטל ,טוען ווייטער מתנוסס זיין
לתפארה אינערהאלב די גבולי הקדושה
פון קרית יואל ,און נאך ביתר שאת ויתר
עוז .עס נעמט ארום א שמחה דקדושה
באלד אריינקומענדיג אין שטעטל ווען
מ'זעהט פון איין זייט די מאנעפיסטאציע
פון חינוך הבנות אינעם ריזיגען "בית
רחל קאמפלעקס" מיט עטליכע ריזיגע
בנינים אין וועלכע טויזנטער מיידלעך
ווערן נתחנך בקדושה וצניעות ,מיט אן
איידלקייט און ערליכקייט.
און פון די אנדערע זייט בויט זיך נאך
א בנין פאר די הייליגע תלמוד תורה,
וואס דער רבי
אויב זענען ַאלע מוסדות ָ
האט מייסד געווען אין אמעריקא
זי"ע ָ
דאן איז דער מוסד אין קרית יואל
קודשַ ,
קודש קדשיםָ ,
שפיגעלע
דאס איז דער ּ
וואס שטעלט
טמאר אומעטוםָ ,
סא ַ
פון ַ
טאן פאר ַאלע ַאנדערע מוסדות צו
דעם ָ
טמארער תלמוד תורה
סא ַ
וויאזוי ַא ַ
צייגן ַ
דארף אויסצוזעהן .בעת די שורות ווערן
טאקע בלויז ַא ּפ ָאר
האלט מען ַ
געשריבן ַ
וואס אין קרית יואל איז
נאכדעם ָ
טאג ָ
ָ
פארגעקומען דער "יום האיחוד" ווען ַאלע
ָ
טמארער תלמידי כיתה ט' – מכינה
סא ַ
ַ

יארק,
לישיבה קטנה פון גרעיטער ניו ָ
רגאנגענעם
פא ַ
צאמגעקומען ַ
דא ַ
זענען זיך ָ
נטאג לס' ועשו לי מקדש ושכנתי
מא ָ
ָ
גאנצן
מ'האט אויסגענוצט ַא ַ
ָ
בתוכם ,און
טאג בצוותא חדא בתורה ועבודה ,און
ָ
ַ
מ'האט ַא
ָ
ריינגעבאקן אין די הייליגע
נשמות קדושת התורה וקדושת עם
דאס
וואס ָ
לאץ ָ
ישראל ,אויפ'ן פאסיגטען ּפ ַ
וואס איז נתקדש
שטאט ָ
ָ
איז די הייליגע
געווארן בעשר קדושות.
ָ
*
לעמאל
ָ
האבן ַא
ָ
חסיד'ישע אידן
געוואוסט ַאז קדושת האכילה איז ַא
שטארקער יסוד צו זיין אן ָא ּפגעהיטענער
ַ
וואס מ'נעמט ַאריין
באכט געבן אויף ָ
אידָ ,א ַ
טאקע זיין כשר
זאל ַ
דאס ָ
אין מויל ַאז ָ
למהדרין מן המהדרין ,וואו אין די וועלט
איז ַא ּפ ַאסיגערער מקום ווי קרית יואל,
טאקע זיין דער לייכט-
זאל ַ
דארט ָ
ַאז פון ָ
גאנצע וועלט.
טורעם אין כשרות פאר די ַ
שטאלצירט מיט די הערליכע
ָ
קרית יואל
"בית השחיטה המהודרת" וועלכע
ראמינענט ביים ַאריינקומען
פיגורירט ּפ ָ
וואס
אין שטעטל ,דער בית השחיטה ָ
איז אויפגעשטעלט
געווארן דורך כ"ק
ָ
רבינו שליט"א ,פארן בלויזן ציל צו קענען
האלטן די כשרות הבשר אויפ'ן העכסטן
ַ
פונקציאנירט
ָ
נדארט אין כשרות,
סטא ַ
ַ
טעגליך און שטעלט צו פאר ערליכע
איבעראל ,די מהודר'דיגסטע פלייש
ָ
אידן
ספעציעלע חומרות,
ּ
באגלייט מיט
ַ
בהשגחת הגאון הגדול דומ"ץ דמתא
ַ
שליט"א בעמח"ס אגלי דבש.
נאך ווען מ'גייט ַא טריט
ווער רעדט ָ
ווייטער און מ'זעהט דעם בנין פונעם
הייליגען מוסד שערי חמלה ,דער מוסד
וואס שטייט היינט לשם ולתפארת בלויז
ָ
דאנק די מסירות נפש פון רבינו הק'
ַא ַ
האט מיט
וואס ער ָ
בעל ברך משה זי"עָ ,
זיין הייליג הארץ נישט געקענט צוקוקען
משפחות און
ּ
די צער און עגמת נפש פון די
ספעציעלע הייליגע נשמות
עלטערן פון די ּ
ספעציעלע הילף ,לבו
האבן ּ
דארפן ָ
וואס ַ
ָ
אויסגעגאנגען צוצושטעלן ַא
ַ
הטהור איז
האט
פאר די קינדערליך ,ער ָ
לאץ ַ
ריינע ּפ ַ
נישט געקוקט אויף די חצים ובליסטראות
וואס זענען געקומען צו פליען אין זיין
ָ
ריכטונג ,און מיט די הילף פון מרן רבינו
געשטאנען לימין
ַ
שליט"א וועלכער איז
קדשו ,אינאיינעם מיט די געטרייע חברי
האט מען
הנהלת הקריה והמוסדות ָ
דאס אומגלויבליכע ,אויפצושטעלן
באוויזן ָ
ַ
נישטא זיינס
ָ
וואס איז
זא הייליגע מוסד ָ
ַא ַ
גלייכן אויפ'ן ַ
גאנצן כדור העולם.
קלאר ביי יעדן
ָ
עס איז שוין היינט
זא מוסד
וואס ַא ַ
רעכטדענקנדיגער מענטש ָ
פארשטייט
שטעלט מיט זיך פאר ,און עס ַ
האט געקענט
יעדער ַאז דער כח הקדושה ָ
גובר זיין ַאקעגן די ַאלע שטיינער אין וועג
ָ
וואס דער מוסד געפונט זיך
דאנק ָ
נאר ַא ַ
טאקע אין די "גבולי הקדושה" פון קרית
ַ
יואל ,די קדושה עילאה מיט וועלכע די
באגלייט משמי מעל דורך
שטאט ווערט ַ
ָ
דאס איז
איר מייסד ,היינו הוא דאהני להָ ,
בייגעשטאנען בשעתו פארן רבי'ן זי"ע דער
ַ
באגלייט ווייטער די
דאס ַ
ברך משה ,און ָ
הייליגע מוסדַ ,אז ָ
מ'זאל קענען היטן אויף
די הייליגע פקדונות ,די נשמות קדושות
גאר ַא הויכן
וועלכע קומען בלי ספק פון ָ
מקום ,און ווערן נתחנך דורך ערליכע
זאגן שמע ישראל
אידישע קינדער צו ָ
מאכן ַא נחת רוח פארן הייליגען
און צו ַ
באגרעניצטע
ַ
באשעפער לויט זייער
ַ

מעגליכקייטן.

*
ָאבער אויך אויפ'ן געביט פון סור מרע
זענען די "גבולי הקדושה" פון קרית יואל
האלטן ָא ּפ
די הייליגע גרעניצן וועלכע ַ
סארט ּפירצה בחומת הקדושה
ַא יעדע ָ
פון ַאריינדרינגען אין אידישע שטיבער.
קאנט מיט אירע
בא ַ
קרית יואל איז ַ
נדארטן" סיי אין די
סטא ַ
ַ
הויכע "צניעות
מוסדות הקדושים ,און סיי ביי די ערליכע
בנות ישראל הכשרות ,פרויען און גרויסע
מיידליך ,וועלכע שטעלן פאר ַאן ַארמיי
פון ָא ּפגעהיטענע אידישע טעכטער,
וואס פירן זיך מיט זהירות יתירה בעניני
שטאלץ און
ָ
צניעות ,און ַאלעס מיט ַא
וואס עס
דאס איז ָ
שמחה וואוסענדיג ַאז ָ
רלאנגט זיך פון זיי ,און ָ
פא ַ
ַ
וואס
דאס איז ָ
געוואלט ביים אויפשטעלן
ָ
האט
רבינו הק' ָ
די שטעטל.
איבעראל
ָ
דאס מציאות איז היינט ַאז
ָ
רעכנט מען זיך מיט די שמירת גדרי
וואס ווערט איינגעשטעלט אין
הצניעות ָ
קרית יואל ,קהלות קדושות פון איבער
גארער וועלט קומען ַאהער זיך שואל
דער ָ
וואס עס
פארשטיין ָ
עצה צו זיין ,זיי ווילן ַ
איז דער סוד אונטער דעם געוואלדיגען
הצלחה אויף דעם געביט בעזהשי"ת
שטארקער
ַ
גאר ַא
דאס ָ
און באמת איז ָ
"גירא בעינא דשיטנא" ווען מ'זעהט
וויאזוי נישט-אידישע און פרייע שכנים
ַ
האלטן נישט אויס דעם ָא ּפגעזונדערטן
ַ
דאס
נדארטָ ,
לעבנס-סטא ַ
ַ
און הייליגען
גרופעס אויפגעברענגט
ּ
ווערט דורך די
גאר
מ'האט ָ
ָ
וויאזוי
ביי יעדן געלעגנהייטַ ,
האט זיך
לעצטענס געזען ווען דער שטן ָ
רמאסטן קעגן דעם רוח-החיים קינדער
פא ָ
ַ
געווארן
ָ
וואס איז אויפגעשטעלט
ּפ ַארק ָ
פארן געברויך פון קרית יואל על משמרת
הצניעותָ ,אדער ווען די נידריגע העצערס
קענען נישט פארנעמען ַאז אין קרית
האלטן צו
יואל ווילן די איינוואונער זיך ַ
גאסן
רינציפן גייענדיג אויף די ַ
ּ
צניעות ּפ
דאס איז
ָא ּפגעזונדערט מענער פון פרויעןָ ,
באווייז ַאז דער
פאר אונז דער גרעסטער ַ
ַ
כח הקדושה ברענט און טוליעט אין קרית
גראד.
יואל אויפ'ן העכסטן ַ
גאר לעצטענס קען מען מיט פרייד
ָ
צולייגן דעם געוואלדיגען אויפטוה מיטן
עפענונג פונעם נייעם "גדר ָאפיס" אין
קרית יואל ,וועלכע פיאנירט דעם וועג
פון דרינגליכע פילטער-סערוויסעס ,כל
מקום שאתה מוצא "גדר" ערוה אתה
וואס מרן רבינו
נאכדעם ָ
מוצא "קדושה"ָ ,
ַ
שליט"א דער מרא דאתרא קדישא הדין,
האט אויסגעטרעטן דעם וועג און מתריע
ָ
יארן איבער
געווען דורכאויס די ַאלע ָ
וואס דער מבול פון
דעם גרויסן סכנה ָ
האבן
אינטערנעט און ַאנדערע כלים ָ
אראפגעברענגעט אויף דער וועלט ,קען
שטאלצירן מיט אירע "גבולי
ָ
קרית יואל
הקדושה" ,ווען די איינוואונער זענען ציית
די תקנות און זענען זיך מגדיר בגדרים
סארט
וסייגיםַ ,אוועקצושטיין פון יעדע ָ
דבר מאוס ,ונשמרתם מכל דבר רע.
דארף
וואס ַ
זאך ָ
דאס איז ביי יעדע ַ
און ָ
האבן הילף און שטיצע צו שטיין פעלזן
ָ
וואס בוזשעווען
פעסט קעגן די רוחות רעות ָ
לעמאל איז קרית יואל
ָ
אויף דער וועלטַ ,א
דער ָ
פאן טרעגער פון קדושה און שמירה.
דאס ַארויס אין
שיינפערליך קומט ָ
ּ
בא
גאר ַ
ָ
קליפת
ּ
די מלחמה לה' בעמלק קעגן דעם
האט
וואס מרן רביהקוה"ט זי"ע ָ
הציונות ָ
געקעמפט דערקעגן בכל נימי נפשו ,און

ריינגעבאקן בקרב חסידיו ותלמידיו
ַ
ַא
ַאוועקצושטיין פון די ַאלע ּפ ַארטייען
און אביזרייהו דעבודה זרה .קרית יואל
גייט בראש המחנה אין ָאט די הייליגע
דאס ווען עס קומט צו
מלחמה ,צו איז ָ
לאזן הערן דעם קול מלחמה במחנה,
ָ
און די זעלבע בקום ועשה צו קומען צו
הילף צו די הייליגע מוסדות אין ארצינו
הקדושה וועלכע זענען זיך מתנזר נישט
נהנה צו זיין משלחן איזבל ,ווי עס זענען
עדות די ַאלע עסקנים ומנהלי המוסדות,
זא
רהאן אין די וועלט ַא ַ
פא ַ
עס איז נישט ַ
וואס
דאס ָ
ווארעמקייט צו חינוך הטהור ווי ָ
ַ
מ'זעהט אין קרית יואל.
*
דער כח הקדושה און די "גבולי
טאקע ווי ַא מאגענטישער
הקדושה" דינט ַ
קראפט פאר ערליכע
כח און צוצואינגס ַ
משפחות פון אומעטום ,ווי
ּ
און חסיד'ישע
צאל משפחות וועלכע
מען זעהט פון די ָ
ציען זיך כסדר ַארויס קיין קרית יואל,
וואס ווען מען איז זיך ַאביסל מתבונן
ָ
קוואליטעט זעהט מען ַאז קרית
ַ
און די
שטארק
ַ
דעסטינאציע פאר
ַ
יואל איז דער
חסיד'ישע משפחות ,איינזעענדיג ַאז
לאץ וואו מ'קען מגדל
דאס ּפ ַ
דא איז ָ
ָ
זיין קינדער אויף ַאן ָא ּפגעהיטענעם און
וואס אונזערע
ערליכען וועג ,אויפ'ן וועג ָ
האבן אונז געלערנט,
רבי'ס און עלטערן ָ
גאסן און ַאוועק
ַאוועק פון די גוי'אישע ַ
אומאויסגעהאלטענע און ּפריצות'דיגע
ַ
פון
ַאנשויאונגען.
סאך
איז אוודאי דער שמחה און פרייד ַא ַ
גרעסער ,ווען מען הערט ַאז ָאט ָאט גייען
די הייליגע גרעניצן אויסגברייטערט ווערן
און דער כח הקודשה גייט נתרבה ווערן,
דאס ָא ּפ ַא
שפיגלט ָ
ּ
טיף-באדייטנדער
ַ
שמחהַ ,א רוחניות'דיגע שמחהַ ,א שמחה
של מצוה און ַא שמחה של קדושה ,קול
אומרים הודו את ה' .די פרייד איז נישט
נאר ווייל עס גייען בעזהשי"ת זיין גענוג
ָ
נאר ווייל עס גייען אי"ה
דירות ,נישט ָ
ַ
נאר
באקוועמע דירות מיט הרחבות הדעתָ ,
ווייל עס גייען זיין הייליגע דירות ,הייליגע
דאס
טמאספערעָ ,
גאסן און ַא הייליגע ַא ָ
ַ
מיינט מרחיב זיין גבולי הקדושה במלוא
מובן המלה.

עוד ישבו זקנים וזקנות ,בקרוב וועלן די
גאסן פון רעיוואוד
געוועזענע מאנראער ַ
און מאונטענוויו שפרידלען מיט קינדער
געבענטשע דירות ַאנטוויקלונגען ,די
ּפוסטע עיס-פארם ַ
באדנס
פארמס און ָ
וועלן פיל ווערן מיט אידישע הייזער און
בתי מדרשים פון וואו דער קול התורה וועט
קלינגען ַארום דעם זייגער ,דער טונקעלער
שאסיי הונטער שכונת עצי תמרים וועט
ָ
ליכטיג ווערן און שיינען פון די קדושת
הצניעות מיט וועלכע אידישע טעכטער
איר-ארומיגע
ַ
באקרוינט אויף
זענען ַ
ַ
גאסן ,און דער פארפוסטעוועטער ווינקל
ראוד מיט
פון בעיקרטאון און עיקרס ָ
איינגעפאלענעם חורבה וועט בקרוב
ַ
איר
משפחות
ּ
ערזעצט ווערן מיט חסיד'ישע
און קינדער פון דעם רבינ'ס הייליגע
מוסדות.
הארץ ווערט ָאנגעפולט מיט
דאס ַ
ָ
פרייד ,צו הערן די בשורה טובה און עס
רייסט זיך ַארויס ַא תפלה לנורא עלילה,
עס זאל ַ
טאקע אויסגעפירט ווערן בקרוב
זאל קענען
הפועל ,קרית יואל ָ
מן הכח אל ּ
פארוויקלטע ּפרשה פון
ַאריבערגיין די ַ
טאקע אין די
כי ירחיב ה' את גבולך און ַ
פארברייטערונג
נאנטע צוקונפט זען די ַ
ָ
פון אירע הייליגע גרעניצן ,ובקרוב ווען
מיר וועלן זוכה זיין ַאקעגן צו גיין משיח
צדקנו ומלכנו בראשינו ,וועלן מיר קענען
מקבל ּפנים זיין ּפני רבינו הקוה"ט זי"ע
דער מייסד פון אונזער הייליגער שטאט,
זאגן "רבינו ,עשינו שליחותך!"
און אים ָ
וואס איז אין
דער קליינער שטעטל ָ
טאג ביום כ"ו אב תשל"ט
יענעם ביטערן ָ
געווען ַא קליין קערנדל מיט בלויז עטליכע
אויסגעוואקסן
ַ
משפחות ,איז
ּ
הונדערט
ַ
פילפאכיג צו ַא ריכטיגע עיר ואם בישראל,
משפחות ערציען
ּ
וואו טויזנטער טויזנטער
וואס דו האסט
זייערע קינדער אויפ'ן וועג ָ
יא ,דער עיר הקודש
אונז געוויזן ,און ָ
לחרפה ולבזות ,מיט
ּ
והמחוזות" ,לא" היו
זאגן ַאז אויך
שטאלץ וועלן מיר קענען ָ
ָ
שטאט נישט
ָ
ברוחניות איז די הייליגע
געפאלן קיין זיז כלשהוא ,די שומרי
גחלת הקודש ,רבינו הק' בעל ברך משה
זי"ע ואחריו יבלחט"א מרן רבינו הגה"ק
האבן איבערגענומען די שבט
שליט"א ָ
ההנהגה און זיי היטן אויף דיין ּפקדון של
וויאזוי עס איז געווען דיין
הקדש ,גענוי ַ
הייליגער רצון.
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ריינגעשאסן אין זיך ַאליינס!
ָ
 1,860קוילן ַא
)פארזעצונג פון זייט (7

אונזער הייליגן רבי'ן ,רבינו הקוה"ט זי"ע
דער מייסד הקרי' ,און דער זכות פון זיין
ממשיך דרך דער הייליגער רבי בעל ברך
האבן זיך ַאזויפיל
משה זי"ע וועלכער ָ
דאס
מוסר נפש געווען פאר קרית יואלָ ,
ַאלעס וועט ביישטיין ַאז קרית יואל זאל
ווייטער קענען בליען און שטייגן .קיין
האלטן די
שום כח וועט נישט קענען ָא ּפ ַ
גאנצן
וואקסן מיטן ַ
שטאט פון בליען און ַ
ָ
פארמינערט
דאס ַאלעס ַ
קראפטָ .אבער ָ
ַ
פארברעך
טרא ּפ די שרעקליכע ַ
נישט קיין ָ
האבן
פון די  1,860איינוואוינער וועלכע ָ
ריינגעשאסן א ביקס אין זיך און אין
ָ
ַא
צוזאמען.
גאנץ קרית יואל ַ
ַ
מתפלל צו
ּ
נאר איבער
עס בלייבט ָ
זיין אויף די אידן ,וילמדו תועים בינה.
דאך פון
וואס סוף כל סוף רעדט מען ָ
ָ

וואס זיי ָאדער
אייגענע ברידער ,אידן ָ
לכה"פ זייערע עלטערן זענען נתגדל
ּ
געווארן אויפ'ן הייליגן שויס פון מרן
ָ
וואס עס איז בלי שום ספק
רביה"ק זי"עָ ,
ַאז משמי מרום איז דער רבי זי"ע זיך
נאר צום
מצער בצער בניו ,און עס איז ָ
האפן ַאז דער רבי זאל מיט זיין גרויסן און
ָ
זאלן
משפיע זיין ַאז די אידן ָ
ּ
הייליגן כח
בארעכענען בעוד מועד ,איינצוזען
זיך ַ
וואס זיי זענען
פארברעך ָ
דעם שרעקליכן ַ
גאנגען ,ובשם השם נעשה ונצליח
בא ַ
ַ
ווייטער מרחיב צו זיין די גבולי הקדושה
לתפארת אבותינו ורבותינו הק' אונטער
די הנהגה און נשיאות פון כ"ק מרן רבינו
שליט"א דער מרא דאתרא פון די שטאט,
ביז מיר וועלן שוין בקרוב זוכה זיין צו גיין
קעגן דעם גואל צדק ,בב"א.

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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באשלוס פון
וואס איז די עכטע סיבה אונטער דעם ַ
ָ
פאראייניגן
עטליכע "קעי זשעי אלייענס" פירער זיך צו ַ
שטאט?
נרא" ,די פיינט פון רבי'נס הייליגע ָ
מא ָ
מיט "יונייטעד ָ

מען האַלט היינט עטליכע חדשים נאָך גאָר
ווייטאָגליכע וואלן אין קרית יואל ,ווען עס האָט
זיך אַרויסגעשטעלט דער שאָקירנדער פאַרראַט
וויאַזוי אַ מיעוט איינוואוינער פון ביילייפיג 30
פּראָצענט פון די קרית יואל'ער וויילער ,זענען
געוואָרן אָנגעהעצט דורך די צוויי "קעי .זשעי.
אלייענס" פירער אריינצווועלן אינעם מאָנראָ
טאַון באָורד אַ קאַנדידאַט וואָס איז געלאָפן אויף
די טרויעריג-באַרימטע שונד-פּאַרטיי ליניע פון
"יונייטעד מאָנראָ" ,און דערמיט האָבן זיי גענומען
אַ חלק אין די וויסטע מלחמה און געמיינע העצע
וואָס אָט די באַנדע פירט אן די לעצטע יארן אַקעגן
קרית יואל'ער איינוואוינער ,און ספעציעל קעגן די
פּלענער פון הרחבת גבולי הקדושה פון די שטאָט
קרית יואל דורכ'ן אויסברייטערן און אַנעקסירן
אומאנטוויקלטע שטחים פונדרויסן ,וואָס זאָלן
אַריינקומען און ווערן אַ טייל פון די הייליגע שטאָט
קרית יואל.
די פראַגע וויאַזוי אַזאַ שענדליכע זאַך האָט
געקענט פּאַסירן ,באַאומרואיגט יעדן רעכטדענקענדן
מענטש אין קרית יואל און איבער די גאַנצע וועלט.
עס איז שווער צו פאַרדייען אַז מענטשן מזרע ישראל
זאלן זיין אומשטאַנד צו באַגיין אַזא פאַרראַט אַקעגן
זייער אייגענע ברודער ,און עס פאַרשטייט יעדער
איינער אַז דאָ דארף צו ליגן אַ טיפערע זאַך וואָס
האָט געפירט דערצו און וואָס האָט געגעבן טרייב-
קראַפט דאָס אויסצופירן ,עס איז בולט אז נישט
עסקנות אָדער וואולטעטיגקייט האָט זיי געפירט צו
באַגיין אַזאַ אומרעכט.
אין דעם אַרטיקל וועלן מיר פּרובירן זיך צו
באַקענען מיט די אַקטיוויטעטן פון אָט די 2
זעלבסט-געקרוינטע פּאָליטישע פירער פון די "קעי.
זשעי .אלייענס" ,און געוואויר ווערן פאַרוואָס
די "אַנעקסעישאָן" איז פאר זיי אַ דאָרן אין אויג,
פארוואָס האָבן זיי באַשלאָסן דאָס אָ פּצושטעלן
אויף אַלע קאסטן אריינגערעכנט דאס איבעררעדן די
תמימי לב מיט העצערישע און זינלאָזע פּראָ פּאָגאַנדע
אַז זיי זאָלן וועהלן פאר די פיינטליכע "יונייטעד
מאָנראָ" ליניע.

די גרינדונג און ציל פון די "אלייענס"

"קעי .זשעי .אלייענס" איז דער אָפיציעלער
אָרגאַניזאַציע נאָמען פון דעם פּאָליטישן פליגל פון
די מחרחרי ריב דאָ אין קרית יואל .אונטער דעם
נאָמען טוען זיי אָ פּערירן זייט די ווילידזש וואלן
בשנת תשס"א ,צום ערשט דורכ'ן אַרויסשטעלן
קאַנדידאַטן דאָ אין קרית יואל זעלבסט ,אין אַ
דורכגעפאַלענעם פּרואוו צו שטירצן די ערליכע און
געטרייע עסקנים און הנהלת הקריה וועלכע זענען
געוואָרן געשטעלט בפקודת הקודש דורך רבינו
הק' בעל ברך משה זצ"ל ,און ווען דאָס האָט נישט
מצליח געווען האָבן זיי אָנגעהויבן אַן אייגענעם
קאַמפּיין אַרויסצוברענגען מענטשן צו די אַלגעמיינע
וואַלן און וועלן פאר קאַנדידאַטן אויף דרויסנדיגע
פּאָזיציעס.
פון אָנהייב אָן ,ווילנדיג אַז די אָרגאַניזאַציע זאל
טראָגן אַביסל אַן ערנסטע כאַראַקטער ,אַז מענטשן
זאלן ווערן איבערצייגט אַז דאָס איז נישט סתם
אינטערעסן-געטריבענע שישקעס ,האָבן די חברה
צוזאַמגעשטעלט אַ ליסטע פון מענטשן מיט אַ
שטיקל אַנזען ,וואָס אויף זייער נאָמען איז אָפיציעל
דער "אלייענס" געגרינדעט געוואָרן און פיגורירט
אין די ערשטע יארן די ליסטע האָט אַנטהאַלטן; ר'
שלמה מיכל ראָזנער ,ר' יוסף פּנחס סטרולאָוויטש,
ר' מענדל שווימער ,ר' משה פריעדמאַן ,ר' יחזקאל
בראך פון באָראָ פּאַרק און נאָך ,און זיי האָבן געהאַט
גענומען אחריות אויף אַלעם וואָס ווערט אָ פּגעטון

אין נאָמען פון די "אלייענס".

ריוואטע ביזנעס
"אלייענס" ווערט ַא ּפ ַ
יאָרן זענען אַדורכגעלאָפן ,די אַלע
פריערדערמאַנטע יחידים האָבן מער נישט געהאַט
קיין שייכות מיט די אָרגאַניזאַציע .יעדעס יאָר
פאר די וואַלן האָט די "אלייענס" אַרויסגעשטעלט
קאַנדידאַטן ,און געטאָן כאדם העושה בתוך שלו,
געשיקט מענטשן שטימען ,געלאָזט דרוקן קאַמפּיין
פּאָמפּלעטן און שטים-צעטלעך מיט אָנווייזונגען
אָן וואָס ס'זאָל זיין קלאָר ווער עס שטייט אונטער
די באַשלוסן .דער גרעסטער טייל פון די וועלכע
האָבן תמימות'דיג נאָכגעפאָלגט די ליטעראַטור
און שטים-אָנווייזונגען האבן נישט געהאַט דאָס
מינדסטע פאַרדאַכט אַז אין פאַקט שטייט אונטער
די אַלע באַשלוסן איין מענטש מיטן נאָמען ליפּא
דייטש ,דער "סעקרעטאַר" פון די אַלייענס ,און זיין
אַרבייטער און פּראָ פּאָגאנדע אנפירער ר' יעקב מאיר
פערענץ.
די צוויי האָבן דורכאויס די יאָרן ,מיט דער הילף
פון די שטימען וואָס זיי האָבן צוגעשטעלט ,באַוויזן
אָנצוקניפּן נאָנטע פאַרבינדונגען מיט די לאָקאַלע
טאַון באָורד און אַנדערע פּאָליטישאָנס ,וואָס זיי
האָבן אָנהייב אויסגענוצט פאר די אינטערעסן פון
זייערע מוסדות און אָרגאַניזאַציעס ,אבער צוביסלעך
האָבן זיי אָנגעהויבן עס אויסצונוצן פאר זייערע
אייגענע געלטגייציגע און פּערזענליכע אינטערעסן.
הויפּטזעכליך איז דאָס באַשטאַנען פון אַן
אומאָפיציעלע ביזנעס ,וואָס איז באַקאַנט אין די
קאָנסטראָקשאָן וועלט אַלס "עקספעדייטער".
מיט דעם נאָמען ווערט באַצייכנט אַ פירמע
וועלכע העלפט אַרויס צו פאַרשאַפן פּערמיטן און
ערלויבענישן צו קענען בויען און טאָן פאַרשידענע
קאָנסטראָקשאָן ווערק ,דורך גוטע באַציאונגען מיט
די לאָקאַלע באַהערדע וועלכע פאַרפיגן אויף די
זאַכן .ס'זענען פאַרהאַן מערערע אַזוינע פירמעס אין
די פאַראייניגטע שטאַטן ,און יעדע פון זיי נוצט אירע
אייגענע מעטאָדן וויאַזוי צו ערלעדיגן די נויטיגע
פּערמיטן ,ביי די סטעיט ,קאונטי און טאון ,וואָס
איז אָפט פאַרבינדן מיט קאָמפּליצירטע רעגירונג'ס
ביוראָקראַטיע.
]און אגב ,מעג טאַקע דאָ אַרויסגעברענגט ווערן
לשבח דער מציאות אַז דאָ אין קרית יואל ,אַדאַנק
דעם וואָס די לאָקאַלע באַאַמטע באַשטייען פון
היימישע אידן מיט אן אָפענעם אויער און האַרץ
און געפיל ,עקזיסטירט כמעט נישט די סאָרט
פארצווייגטע ביוראָקראַטיע וואָס טרעפט זיך
זייער אָפט אין אַנדערע געגנטער ,ספּעציעל אין
די קלענערע פאַרשלעפּטע מוניציפּאַליטעטן,
נאָר יעדער פאַרלאַנג פאר אַ בוי-פּערמיט ווערט
באַהאַנדלט מיט די גרעסטע שנעלקייט וואָס
מעגליך אונטער די אומשטענדן .דאָס איז אויך צו
פאַרדאַנקען דעם פאַקט אַז דער היימישער קרית
יואל ווילעדזש איז שטאַרק פּראָ -וואוקס געשטימט,
קעגן די אַנדערע מוניציפּאַליטעטן וועלכע זענען
אַנטי-וואוקס און אינטערעסירט צו פאַרשלעפּן וואָס
לענגער יעדע סאָרט בוי-אַרבעט .אָבער דאָס איז אַ
זייטיגע נקודה[.
ווי באַקאַנט זענען פאַראַן מערערע היימישע אידן
וועלכע באַזיצן שטחים און הייזער אין די גלילות
פון קרית יואל אינערהאלב די גרעניצן פון "טאַון אָוו
מאָנראָ" ,וואָס ווי פאַרשטענדליך אויב וויל איינער
צובויען אָדער אַנטוויקלען אַ שטח דארף דאָס זיין
מיט ערלויבעניש פון די טאַון פּלענינג און זאָונינג
באָורדס ,און אַנדערע טאַון קערפּערשאַפטן ,און דאָס
האָט ער אָנגעהויבן צוצושטעלן אַלס אַ באַצאָלטע
סערוויס ,דורך זיינע קשרים אין די לאָקאַלע טאַון

רעגירונג ,פאר א ביישפיל קען מען אנפרעגן ביי
די אייגנטומער פון די חברון-ראוונע דירות אין די
"ווינטעדזש וויסטע" פּראַ פּערטי וועלכע געפונט זיך
אינערהאלב די טאון גרעניצן.

געלט-קוואל
ַ
"אלייענס" ַאלס ַא
פון פאליטישאנס
פאר נאָך אן אַנדערע געלט געטריבענע אַגענדע
איז דער "אלייענס" פירמע שטאַרק צוניץ געקומען
די לעצטע פּאָר יאָר ,און דאָס איז צו ערהאַלטן
גרויסע סומעס געלט פון פאַרשידענע פּאָליטישאָנס
און זייערע קאַמפּיין קאַסעס ,אַלס אַ באַצאָלונג פאר
אַדווערטייזמענט און פּראָ פּאָגאַנדע אַרויסצוברענגען
זייערע פאַרבינדעטע צו די שטים בודקעס אין טאָג
פון די וואַלן.
יעדעס מאָל ווען אַ פּאָליטישאָן איז געקומען צו די
"אלייענס" פאר אַן אינדאָרסמענט ,איז דער ענטפער
געווען אַז דאָס קאָסט געלט ווייל מ'דאַרף צו דרוקן
צעטלעך ,ארומשיקן מעילינגס ,אַריינשטעלן אין די

לאָקאַלע צייטונגען און פאוסטערס אד"ג .מ'האָט
דערנאָך געשיקט געפעפערטע בילס צו די קאַמפּיין
אָפיסעס ,און דאָס געלט איז אַריינגעפלאסן און
אָנגעפולט די קעשענעס פון די וואָס זיצן נעבן דעם
שיסל פון די "אלייענס" ,בעת וואָס דער אַלגעמיינער
עולם הערט צו דרשות און מיינט אַז זיי דאַרפן גיין
וועלן פאר זייער טובה ,ווען דערווייל איז דאָס
גאָר פאר פּריוואַטע געלט גייציגע אינטערעסן פון
עטליכע יחידים.
און עס דאַרף קלאָר באַטאָנט ווערן ,אַז די
אנ"ש וואל קאמיטע וועלכע טוען אינדארסירן די
קאַנדידאַטן וועלכע זענען דאָס בעסטע געאייגנט
לטובת קרית יואל ,נעמען נישט קיין איין פּרוטה
פון די קאַנדידאַטן און/אָדער פּאַרטייען ,טראָץ
וואָס מ'וואָלט געקענט בעטן און באַקומען פון
זיי גרויסע סומעס געלט ,אָבער פאר אנ"ש ד'קרית
יואל שטייט אַלעמאָל פאַר די אויגן בלויז די איין
איינציגע פראַגע :וועלכער פּאָליטישאָן וועט דאָס
)פארזעצונג אויף זייט (10
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)SCHEDULE B (FEC Form 3
ITEMIZED DISBURSEMENTS

)Use separate schedule(s
for each category of the
Detailed Summary Page

Any information copied from such Reports and Statements may not be sold or used by any person for the purpose of soliciting contributions
or for commercial purposes, other than using the name and address of any political committee to solicit contributions from such committee.
)NAME OF COMMITTEE (In Full

Sean Patrick Maloney for Congress
)Full Name (Last, First, Middle Initial

A. Democracy Engine, LLC

Date of Disbursement
Y

Y

Y

/

Y

D

2012

/

D

M

M

09

30

Zip Code
20011-5873

Amount of Each Disbursement this Period

,

.

424.70

,

Transaction ID : D474953

State
DC

003

Mailing Address 850 Quincy St NW
Apt 402
City
Washington
Purpose of Disbursement
Online Fundraising Fee
Candidate Name

Category/
Type
Disbursement For: 2012
General

Primary
)Other (specify

Y

Y

Y

/

Y

2012

D

/

D

B. Democracy Engine, LLC

M

09

24

Zip Code

Amount of Each Disbursement this Period

20011-5873
10.51

,

.

House

Senate
President
State:
District:
)Full Name (Last, First, Middle Initial

Date of Disbursement
M

Ofﬁce Sought:

,

Transaction ID : D468730

State
DC

Mailing Address 850 Quincy St NW
Apt 402
City
Washington
Purpose of Disbursement
Online Fundraising Fees

003

Candidate Name

Category/
Type
Disbursement For: 2012
Primary
General
)Other (specify

Ofﬁce Sought:

House
Senate
President
District:

State:

)Full Name (Last, First, Middle Initial

C. Lipa Deutsch

Date of Disbursement
Y

Y

Y

2012

Y

/

D

10

D

/

M

M

Mailing Address P.O. Box 1038

07

Amount of Each Disbursement this Period

Zip Code
10949

State
NY

4480.00

לארן פונעם
דא ַ
פארדינט טויזנטער ָ
ליפא דייטש ַ
ר' ּ
נגרעסמאן שאון מעלאוני
ַ
קא
מפיין פון ָ
קא ּ
ּפ ָאליטישן ַ

City
Monroe
Purpose of Disbursement

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס

שבט-אדר תשע"ה \ Feb. '15

-10-

ו ו א ס ל י ג ט ב ַא ג ר ָא ב ן א ו נ ט ע ר ד י ה י י ?
קרית יואל.
ביי ביידע פון די פאַרמעסטן האָט מעלאוני
געזוכט די שטיצע און אינדאָרסירונג פון די
"אלייענס" וויילער ,און די "אלייענס" פירער האָבן
אין אויסטויש זיך געלאָזט באַצאָלן רבי-געלט,
כדרכם ,אָבער אין גאָר אַ חוצפה'דיגען און געוואַגטן
שריט ,האָבן זיי ניטאַמאָל פּרובירט אים צו העלפן
ביי די וואַלן!
ביי די פּריימערי וואַלן האָט די "אלייענס"
בכלל נישט קאַמפּיינט ,זיי האָבן ניטאַמאָל געהאַט
איין איינציגן צעטל אָדער סעמפּל בעלאט פאר די
אינדעפענדענס וויילער צו שטימען פאר מעלאוני,
און זייערע פאַרבינדעטע זענען בכלל נישט
אַרויסגעקומען שטימען אין די פּריימעריס .זיי
האָבן זיך אָנגעפולט די טאַשן אָן קיין איין איינציגע
אַדווערטייזמענט ,קיין איין פאוסטער אויף די ווענט
און קיין איין קאַמפּיין ליפלעט!
עס גייט אַדורך אַ פּאָר וואָכן ,מעלאוני שטייט אויס
פאַר אַן ערנסטע פאַרמעסט אין די נאָוועמבער וואַלן,
ער קומט נאָכאַמאָל צו די יחידים וועלכע פאַסן די
באַשלוסן ווען זייערע נאָכשלעפּער דאַרפן יאָ אָדער
נישט שטימען ,און ער בעט אַז דאָסמאָל זאָל מען
אים נישט לאָזן פאַלן .יעצט גייט יעדע שטימע זיין
קריטיש .ער איז שוין מוחל דעם פאַרראַט פון די
פּריימעריס מיט אַ תנאי אַז דאָסמאל וועט מען אים
נישט אויסשפּילן .דער "אלייענס" רעכענונג מאַשין
אַרבייט אויס אַ נייעם פּרייז ,און מ'געזעגנט זיך מיט
אים אין גוטע טערמינען.
אויב מיינט איר אַז חוצפה האָט אַ גבול ,זענט

)פארזעצונג פון זייט (9

מערסטע העלפן תושבי קרית יואל .וואָס ס'איז
זעלבסטפאַרשטענדליך אַז אויב הייבט מען אן
נעמען געלט פון פּאָליטישע קאַנדידאַטן ,וועט דער
באַשלוס נישט אַלעמאָל זיין געוואָנדן אין דעם טובת
הציבור ,נאָר צומאָל אינעם טובת היחיד ,וד"ל.

חילול השם :מ'נעמט געלט און
מ'אינדארסירט ניטאמאל
ָ

צומאל האָט דער דאָזיגער פּאָליטישער ביזנעס
פאַראורזאַכט אַ שענדליכע חילול השם ,ווען
די "אלייענס" האָט גענומען געלט פון קאַמפּיין
קאַסעס ,און ניטאַמאָל צוגעשטעלט די שטימען פאר
דעם באַטרעפנדן קאַנדידאַט .דאָס האָט פּאַסירט
אויך אין דער נישט ווייטער פאַרגאַנגענהייט ,טאַקע
נאָרוואָס ביי די פאַרלאָפענע וואַלן ,ווען ס'איז אויך
פאָרגעקומען אַ פאַרמעסט פאַר'ן קאָנגרעס זיץ
אינעם '18טער דיסטריקט אין וועלכע קרית יואל
ווערט אויך פאַרטרעטן.
דער אמטירנדער דעמאָקראַטישער קאָנגרעסמאַן,
שאַן פּעטריק מעלאָוני ,איז אויסגעשטאַנען
קודם אַ העפטיגן פּריימערי פאַרמעסט אויף
די "אינדעפּענדענס" פּאַרטיי ליניע ,וואו די
רעפּובליקאַנע פרוי העיוואָרט האָט למעשה
געווינען ,און שפּעטער איז העיוואָרט געלאָפן
קעגן מעלאוני אין די נאָוועמבער וואַלן אין וועלכע
מעלאוני איז געוואָרן ווידערערוויילט ,און דינט
היינט אַלס קאָנגרעסמאַן רעפרעזענטירנדיג אויך
748
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איר דאָ צו הערן נייעס;  1860אלייענס נאָכשלעפּער
זענען ארויסגעקומען שטימען פאר "יונייטעד
מאָנראָ" יענעם דינסטאָג וירא ווייל אן אפשרעקנדע
דרשה האָט זיי געטריבן 1860 ,מענטשן האָבן
געליינט "אלייענס" קאַמפּיין מאַטריאַל און
באַקומען סעמפּל-בעלאטס 1860 ,וויילער האָבן
געוועלט לויט די אָנווייזונגען פון די געלט גייציגע
"אלייענס" פאַרפירער ,מיינט איר אַז קאָנגרעסמאַן
מעלאוני האָט אויך זוכה געווען צו זייער שטימע,
נאָכדעם וואָס ער האָט צוויי מאָל איינגעצאָלט?
דער תירוץ איז אַ גרויסער ניין! עס לאָזט זיך נישט
גלייבן .דער קאַנדידאַט איז אַרויסגעקומען דעם
אַנדערן טאָג און נישט געגלייבט וואָס דאָ האָט
פּאַסירט ,וויאַזוי קענען אידישע קינדער בני אברהם
יצחק ויעקב טאָן אַזאַ שענדליכע פאַרראַט מיט אַ
מאַכטפולן פאליטישאן וואָס זיצט אין וואַשינגטאָן,
ער גייט אַרום פון פּאָליטישאָן צו פּאָליטישאָן און
דערציילט אַז חסיד'ישע אידן מיט באָרד און פיאות
האָבן אים אַזוי מיאוס אויסגעשפּילט ,און מיט דעם
האָבן די געלט פרעסערס פאַרשוואַרצט דעם פּנים
פון יעדן ערליכען איד אין ניו יאָרק און איבער'ן
לאַנד רח"ל ,היש לך חילול השם גדול מזה?!
איז טאַקע "קידוש שם שמים" אַ פראַזע צו נוצן
בלויז ווען די אייגענע קעשענע פאָדערט עס?!

"אלייענס" פירער פון
 12פראג בארויבן זייערע
כשלעפערס מיט שולן
ּ
נא
ָ
די גרעסטע איראניע און טראגי-קאָמישער פאַקט

איבער די "אלייענס" און אירע פירער ,איז אַז בעת
וואָס איין פירער האַלט אַ פּראָ פּאָגאַנדע רעדע און
וויינט מיט קראָקאָדיל טרערן איבער דעם מצב פון
שולן אין ק"י ,אַז זייערע מענטשן ווערן מכלומר'שט
נישט סערווירט פון די "קאָמיוניטי רום" געזעץ,
זיצט אן אַנדערער פון די אלייענס פירער און לאַכט
וויאַזוי די קעלבער וועלן לויפן שטימען אַדאַנק אָט
די העצעריי ,ווען אין די זעלבע צייט איז ער זעלבסט
דער וואָס האָט זיי באַרויבט מיט ווייניגסטנס איין
שול.
די רעדע איז פון אַ ריזיגער בנין וואָס דער
יעניגער האָט געבויעט אויף  12פּראַג ,פאַרשטייט
זיך מיט פיר שטאָק און די מאַקסימום סקווער-פיס,
פאַרקויפט יעדע דירה פאר טבין ותקלין און זיך
אָנגעפולט די טאַשן ,אָבער ווען עס איז געקומען
זיך צוצושטעלן צום "קאָמיוניטי רום" געזעץ וואָס
די הנהלת הקריה האָט איינגעפירט לטובת אַלע
תושבים ,וואָס אין אַזאַ פאַל ווי דער בנין אויף 12
פּראַג וואָלט דאָס געמיינט אַז דער בילדער דארף
אַראָ פּגעבן דעם סכום פון  45טויזנט דאָלאַר פאר
אַ קאָמיוניטי רום אין די געגנט ,אדער טויזנט
סקווער פוס אינעם בנין .אַ לויער-בריוו אין אָפיס
פון ווילעדזש איז אָנגעקומען איינמעלדנדיג אַז
איר קליענט ,דער אייגנטומער פון  12פּראַג ,טוט
זיך אַנטזאָגן צו באַצאָלן דעם סכום ,אָנווייזנדיג אַז
אַנשטאָט גייט דער בילדער אַוועקגעבן פּלאַץ אינעם
בנין זעלבסט וואָס זאָל דינען אַלס אַ קאָמיוניטי רום
פאר די איינוואוינער פונעם בנין ,און במילא איז ער
)פארזעצונג אויף זייט (11

)SCHEDULE B (FEC Form 3
ITEMIZED DISBURSEMENTS

)Use separate schedule(s
for each category of the
Detailed Summary Page

Any information copied from such Reports and Statements may not be sold or used by any person for the purpose of soliciting contributions
or for commercial purposes, other than using the name and address of any political committee to solicit contributions from such committee.
)NAME OF COMMITTEE (In Full

Sean Patrick Maloney for Congress
)Full Name (Last, First, Middle Initial

William A. Smith & Son Insurance

Date of Disbursement
Y

Y

Y

/

Y

D

2014

/

D

M

M

08

22

A.

Mailing Address 380 Broadway
)Full Name (Last, First, Middle Initial

Yesh Design

Date of Disbursement
Y

Y

Y

/

Y

2014

D

/

D

M

11

M

Mailing Address PO Box 113

09
Zip Code
10949-0113

Amount of Each Disbursement this Period
363.00

,

.

C.

,

State
NY

001

City
Monroe
Purpose of Disbursement
Office Supplies

Transaction ID : D632721

Candidate Name

Category/
Type
General

Disbursement For: 2014
Primary
)Other (specify

House
Senate
President

Ofﬁce Sought:

State:
District:
)NAME OF COMMITTEE (In Full

Sean Patrick Maloney for Congress
)Full Name (Last, First, Middle Initial

David Klein

Date of Disbursement
Y

Y

Y

/

Y

D

2014

/

D

M

M

09

11

Zip Code
10950-6173

Amount of Each Disbursement this Period

,

.

562.00

A.

,

Transaction ID : D632717

State
NY

001

Mailing Address 4 Schunnemunk Rd
Unit 101
City
Monroe
Purpose of Disbursement
Consultant - Field Work
Candidate Name
g

Primary

General

Senate
President
State:
District:
)Full Name (Last, First, Middle Initial

)Other (specify

Nuchem Heimlich

Date of Disbursement
Y

Y

Y

Y

D

/

2014

/

D

M

M

Zip Code

Amount of Each Disbursement this Period

10950-3878
540.00

.

Mailing Address 2 Buchanan Ct
Unit 102
City

09

11

,

,

ID D632718

B.

T

ti

State
NY

Monroe
Purpose of Disbursement
Consultant - Field Work

001

)Full Name (Last, First, Middle Initial

Yoel Goldstein

Date of Disbursement
Y

Y

Y

/

Y

2014

D

/

D

11

M

M

09
Zip Code
10950-8416

Amount of Each Disbursement this Period
575.00

.

,

C.

,

State
NY

001

Mailing Address 19 Prag Blvd
Unit 302
City
Monroe
Purpose of Disbursement
Consultant - Field Work

Transaction ID : D632720

Candidate Name

Category/
Type
Disbursement For: 2014

House

Ofﬁce Sought:

וואלן ,ווען די אלייענס פירער
רלאפענע ַ
פא ָ
שטארקער חילול השם ביי די ַ
דער ַ
מפיין
קא ּ
האבן גענומען געלט פונעם מעלאוני ַ
און מיטארבייטער ָ
האבן אים נישט ַארויסגעברענגט קיין איין שטימע
ָאבער ָ

פאר קיין קאמיוניטי רום
ליפא דייטש טענה'ט אז ער צאלט נישט ַ
קאט פון ר' ּ
דווא ַ
ַא ָ
מפלעקס אויף  12פראג
קא ּ
קאמיוניטי רום אין זיין דירות ָ
מאכט ַאן אייגענעָ ...
ווייל ער ַ

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס

שבט-אדר תשע"ה \ Feb. '15

-11-

ו ו א ס ל י ג ט ב ַא ג ר ָא ב ן א ו נ ט ע ר ד י ה י י ?
)פארזעצונג פון זייט (10

פּטור פון באַצאָלן געלט.
וואָלט דאָס אמת געווען וואָלט דאך
געווען ליהודים ביי די אלייענס וויילער,
דער ווילעדזש האָט געמאַכט אַ געזעץ
און אַ דאַנק דעם באַקומען זיי שוין
ענדליך אַ קאָמיוניטי רום אויף פּראַג,
דערווייל ווען עס איז געקומען למעשה
אַוועקצוגעבן די טויזענט סקווער-פיס
וואָס זאָל קענען דינען אַלס אַ קאָמיוניטי
רום אין וועלכע 'זיינע' מענטשן זאלן
דאַווענען ,און לינדערן דעם אַזוי-
אויפגעבלאזענעם 'נויט פון שולן' אין
וועלכע זיי געפינען זיך ,האָט דער
אייגנטומער זיך אויסגעלאַכט פון זייער
וויי-געשריי ,און פּשוט געמאַכט נאָך
אַ דירה צו שלעפן נאָך אַ פּאָר טאָלער,
געמאַכט אַ חוכא וטלולא פון זיינע
אייגענע נאָכלויפער .דער אמת איז אַז
אין די לעגאַלע דאָקומענטן איז טאַקע
איינגעגעבן עפעס אַ שול/קארפ .אין
יענעם בנין מיטן נאָמען "שערי עזרה",
אָבער פּרובירט עס נישט אויפצוזוכן ,אַ
שאָד די מיה ווייל אין פאַקט וועט איר
גאָרנישט טרעפן...
אפשר וועט אינטערעסאַנט זיין
צו דערמאַנען אַז דער דערמאנטער
געדעכט-געבויטער בנין אויף  12פּראַג
איז אויפגעבויעט געוואָרן אַויף אַ שטח
וואָס איז אַנעקסירט געוואָרן בשנת
תשמ"ג ,בעידידו פון מרן רביה"ק
בעל ברך משה זי"ע ,בעת וואָס טויזנט
שכינות'דיגע גוים האָבן פּראָטעסטירט
דערקעגן און אַריינגעטראָגן אַ פּעטיציע
דאָס צו באַקעמפן ,עס ווינדערט
וויאַזוי דער אייגנטומער האָט זיך נישט
אָ פּגעהאַלטן פון צו אַנטוויקלען אַ ריזיגע

פיר-שטאָקיגע געביידע און זיך נישט
געפארכטן פון זיין הייליגע מלחמה קעגן
אן אַזוי-גערופענעם "התגרות באומות",
אַזוי אויך דער אַנדערער אלייענס
פירשפרעכער זעלבסט האָט אייגענע
קינדער וואָס וואונען אין דירות וואָס
זענען אויפגעשטעלט געוואָרן אויף די
תשמ"ג אנעקסירטע פּראַ פּערטיס ,און ער
האָט נישט געקענט משפּיע זיין אַז צוליב
דעם וואָס די פן-ירבה'ניקעס האָבן שוין
דעמאָלס פאַרפירט קעגן אַנעקסעישאָן
זאָל מען זיך מונע זיין פון וואונען אויף
אַזעלכע שטחים.
טייערע "יונייטעד מאָנראָ" וויילער
פון פּראַג און אומגעגנט ,מ'האָט אייך
אַרויסגעשלעפּט צו באַגיין די גרעסטע
אומרעכט אין די היסטאָריע פון קרית
יואל ,איר זענט אויף די אנווייז פון
אייערע פירער/פאַרפירער געלאפן
שטימען פאר די גרעסטע שונאים פון
קרית יואל ,מיט אַ כלומר'שטער היתר אַז
קרית יואל טוט אייך בארויבען אייערע
שוהלן ,גייט צו צו אייער פירער און
פרעגטס אים וואו איז די קאמיוניטי רום
אין  12פּראַג?! איבערצייגט אייך אַליינס
ווער עס האָט ענק באמת באַרויבט.
אַ ביטער געלעכטער.

דער "אלייענס-יונייטעד
נרא" שידוך
מא ָ
ָ
נאָכ'ן זיך באַקענען מיט די אמת'ע
אַקטיוויטעטן פון די אַזויגערופענע
"אלייענס" 'פּאַרטיי' ,הייבט דער אמת אָן
אַרויפצושווימען ווי בוימל אויפ'ן וואַסער
און עס פאַרשטייט זיך שוין ליידער זייער
גוט פאַרוואָס די צוויי פירער האָבן געזען
אַז דער געפּלאַנטער און לעבנסוויכטיגער

האט
רבאנד וועם די "אלייענס" ָ
פא ַ
נרא" ַ
מא ָ
נאך איינער פון די "יונייטעד ָ
ָ
סעמבלימאן פון
ַ
מפיין איז דער ַא
וואל-קא ּ
ַ
זייער אויסגערימט דורכאויס די
ליטעראטור
ַ
מפיין
קא ּ
לאמיר ַאפירנעמען די ַ
וואודבורי זשעימס סקופיסָ -
גאנדע
רא ּפ ָא ַ
מפיין ּפ ָ
קא ּ
וואס זיינע אייגענע ַ
פון סקופיס זעלבסט און זען ָ
היסטאריע מיט קרית יואל – און ווער
ָ
האט דערציילט איבער זיין
טריאל ָ
מא ַ
ַ
שלעפט וועם אין די געריכטן
ּ
עס

"אַנעקסעישאָן" פּראָיעקט שטעלט זייער
גאַנצער פינאַנציעלן עתיד אין געפאַר.
דער חשבון איז פּשוט :אויב אַזויפיל
ווי  507עיקער לאנד וואָס געהער צו
חרדי'שע אידן אַרום קרית יואל קומט
אַריין אינעם ווילעדזש ,קען זיין גאַנצע
"עקספעדייטינג" ביזנעס זיך פאַרמאַכן.
דאָ אין ווילעדזש ברויך מען נישט
באַצאָלן קיינע עקספעדייטינג קאָמישען,
ווי דערמאַנט .יעדער וואָס וויל
אַנטוויקלען זיין לאַנד קען ארויפקומען
צום פּלענינג באָורד ,ער לייגט פאר
זיינע פּלענער און אויב איז אַלעס אין
איינקלאַנג מיט די פאָרשריפטן וועט ער
באַקומען אַ פּערמיט.
זייענדיג דער פיפיגער פּאָליטישאָן,
חכמים המה להרע ,איז ער זיך
דערגאַנגען אַ שטילער פּלאַן ,וואָס דאָס
האָט ער נישט מיטגעטיילט מיט די
אָריגינעלע "אלייענס" גרינדער און/
אָדער די פירער פון זייערע מוסדות און
שולן .אויף אַ שטילן אונטערערדישן
פאַרנעם האָבן די צוויי "אלייענס"
פירער אָנגעהויבן פירן געשפּרעכן מיט
די פאַרדאָרבענע און וויסטע "יונייטעד
מאָנראָ" אונטערברעכער ,אין אַ בחינה
פון "למה הלך הזרזיר אצל העורב מפּני
שמצא מין את מינו" ,האָבן זיי באַלד
געטראָפן אַ געמיינזאַמער שפּראַך .זיי
פאַרמאָגן דאך די זעלבע ציל ,צוברעכן
קרית יואל און זיכער מאַכן אַז קרית יואל
טוט זיך נישט פאַרברייטערן היל"ת .זיי
האָבן אפשר אַנדערע סיבות דערפאַר,
אָבער הצד השוה שבהן שדרכן לילך
ולהזיק ,און וואָס טוט מען נישט פאר
אַ פּאָר גרייצער?!
דער "אלייענס" האָט אָנגעהויבן
דינען – שוין אזוי לאנג צוריק ווי מיט
מער ווי א יאר  -אַלס דער אפיציעלער
"דלטורין אָפיס" ,פון וועלכע מ'האָט
כסדר געאפדעיט די "יונייטעד מאָנראָ"
פירשפרעכער איבער סיי וועלכע
אַנעקסעישאָן אַנטוויקלונגען אָדער
דאָקומענטן פון וואָס מען האָט זיך
דערוואוסט אין בית המדרש אָדער
אויף די גאס ,זיי האבן טרענסלעדעט
צעטלעך ,אַ צאָל קריטישע געהיימע
אינפאָרמאַציע איז אַרויסגעגעבן געוואָרן
דורך די "אלייענס" פירער מיט'ן ציל צו
אונטערברעכן די אַנעקסעישאָן ,אַזש
איינער פון די "יונייטעד מאָנראָ" פירער
האָט זיך אַמאָל אָפן אַרויסגעשטעלט
ביי אַ מיטינג פונעם טאַון באָורד און
דערציילט געהיימע אינפאָרמאַציע וואָס
ער האָט באַקומען פון אַן "אלייענס"
פירער!
נאָכמער ,זיי האָבן געאָ פּפערט
טאַט און ראַט פאר די חיות טורפות
פון "יונייטעד מאָנראָ" ,מ'האָט זיי
צוגעשטעלט אידישע מיסיאָנערישע
פּאַמפּלעטן )זעט בייגעלייגט( ,מ'האָט
זיי גע'עצה'ט אַריינצוקומען קיין קרית
יואל אָ פּצורעכטן דעמאָנסטראַציעס ,כי
זה דרכם כסל למו ,און נאָך פאַרשידענע
שטיק מיט וואָס מ'האָט אַרויסגעהאָלפן
מבית ומבחוץ אַז "יונייטעד מאָנראָ" זאָל
קענען אָנפירן אַ קאַמפּיין פאר די וואַלן.
די אונטערערדישקייט און באַהאַלטענע
אַקטיוויטעטן איז אנגעגאנגען ביז אַ פּאָר
טאג פאר די פאַרלאָפענע וואַלן ,ווען
זיי האָבן שוין געמוזט אַרויסקומען אין
דער עפנטליכקייט פאַרלאַנגען אַז זייערע
נאָכלויפער זאלן אַרויסקומען שטימען
פאר די אַנטי-אַנעקסעישאָן פּאַרטיי ,די
שענדליכע "יונייטעד מאָנראָ" .אָבער
כדי צו פאַרווייכערן דעם קלאַ פּ פון זייער
שענדליכן פאַרראַט ,וואָס זיי האָבן גוט
געוואוסט אַז יעדער נאָרמאַלער מענטש
אפי' ביי זיי צווישן זיך וועט נישט
קענען אַראָ פּשלינגען די אַבנאָרמאַלע
שריט ,האָבן זיי דאָס געטאָן אין פאַזעס,

אָנגעהויבן מיט אַ העסליכער אַרטיקל
אין "דער איד" וואָס האָט נאָר געזאָגט
אַז צוזאַמען מיט "אנ"ש" טאָר מען
נישט וועלן ,אָבער חס ושלום מ'גייט
נישט וועלן פאר די ווילדע בריונים די
"יונייטעד מאָנראָ".
נאָכדעם האָבן זיי אָ פּגעהאַלטן אַ
זיצונג אין אַ בעיסמענט אויף העיס
קאָורט ,וועלכע האָט זיך געענדיגט מיט
הייזעריגע געשרייערייען און כוליגאַנישע
פּלוידערייען ,דארט איז פאָרגעקומען
אן עפנטליכער צוזאַמענשטויס צוווישן
עלעמענט
באַזעסענעם
דעםמער
פון די "אלייענס" און די ווילדע
זעלבסט-דינענדע
עקסטרעמיסטישע
'עסקנים' ,.מ'האָט מיאוס באַוואַשן
זייערע אייגענע כלל-טוער ,און מ'האָט
באַרעכטיגט דאָס אומגלויבליכע פּלאַן
פון שטימען אַקעגן אַנעקסעישאָן
אינאיינעם מיט די וויסטע אַנטי-קרית-
יואל העצער.
אויך ווען די מעסיגערע האָבן זיך
געבעטן אַז איידער מען מאַכט דעם
ענדגילטיגן באַשלוס זאָל מען כאָטש
אַריינפאָרן אויף וויליאַמסבורג צו הערן
דעם חוות דעת פון זייער מנהיג ,האָבן
די זעלבסט געקרוינטע "אלייענס" פירער
געלאָזט מעלדן אַז עס איז בעסער אַז
זיי זאָלן נישט פארן ווייל "עס גייט זיין
גרויסע בזיונות פארן רבי'ן" און אַז עס
איז שוין כתוב וחתום .דער סוף איז
געווען די דעמאַגאָגישע דרשה אויף
גאַרפיעלד און די רעשט איז היסטאָריע,
ליידער.

אויך בעת די שורות ווערן געשריבן,
עטליכע מאָנאַטן נאָך די וואַלן ,ווען
ס'שטעלט זיך קלאָר אַרויס אַז די לאָקשן
וואָס זיי האָבן געפיטערט פאר זייערע
קעלבלעך איבער "שלום" און "קידוש
השם" איז שוין לאַנג אַרויסגעקראָכן פון
טאָ פּ ,און אַז "יונייטעד מאָנראָ" גייט
ווייטער אָן מיט זייער וויסטע העצע קעגן
תושבי קרית יואל בפרט און די שטאָט
קרית יואל בכלל ,און שוין נאָך וואָס
די "יונייטעד מאָנראָ" פאַרפירער האָבן
אָפן גערופן די פעדעראַלע רעגירונג
דורכצופירן אינוועסטיגעישאנס אויף
אומשולדיגע קרית יואל'ער איינוואוינער,
און זיי האָבן ממש געטאַנצן פאר
שמחה ווען ס'איז באַקאַנט געוואָרן
די טרויעריגע נייעס איבער אַרעסטן
פון היימישע תושבי קרית יואל ,האָט
דאָס בכלל נישט אָ פּגעשוואַכט דעם
צוזאַמענאַרבעט פון די צוויי "אלייענס"
פירער מיט די דרויסנדיגע פיינט.
זיי שטייען ווייטער און שטיצן ליידער
"יונייטעד מאָנראָ" מיט אַלערליי מיטלען
וואָס מעגליך ,צום שאַנד פון יעדן איד
באשר הוא ,אין אַ פאַרצווייפלטן פּרואוו
אָ פּצושטעלן די "אַנעקסעישאָן" ,טראָץ
וואָס זיי זענען גוט באַוואוסטזיניג אַז
דאָס איז קריטיש וויכטיג פאַר'ן עתיד פון
קרית יואל .אין דער פאַלשער האָפענונג
אַז אפשר וועט דאָס ראַטעווען זייער
פּריוואַטע פאַרמעגן און פּאָליטישע
ביזנעסער.
ישראל כשהן יורדין יורדין עד לעפר.

נרא" העצער
מא ָ
וואס די "יונייטעד ָ
ליטעראטור ָ
ַ
מיסיאנערישע
ָ
איינע פון די
גאסן פון קרית יואל ,צוגעשטעלט דורך זייערע
האבן געטיילט אויף די ַ
ָ
"אלייענס" .הפנים ,אין דעם צעטל פארהוילן זיי
אינערהאלב די ַ
ַ
פריינט
נרא" טענות און אטאקעס קעגן קרית יואל
מא ָ
זייערע כסדר'דיגע "יונייטעד ָ
פון כלומרשטע סאשעל סערוויס מיסברויכן מיט וועלכע זיי רייצן אויף
פאר בלויז וואס זייערע
די שכנים און רעגירונגס בעאמטע .דא שטעלן זיי ָ
"אלייענס" פריינט פארלאנגען :קומט וואוינען אין טאון  -דארט האבן מיר אן
עקספעדייטינג ביזנעס...

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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״יונייטעד מאָנראָ״ פאַרשטאַרקן
קאַמף קעגן אַנעקסעישאָן
)פארזעצונג פון זייט (2

אַז מ'באַטראַכט גענוי די אַפליקאציע
קלינגט די איראניע גאר שטאַרק
זעענדיג אַז בלויז דריי און א האלב
פּראָצענט פון די איינוואונער אויף די
אָנגעצייכנטע שטחים פון די "יונייטעד
מאָנראָ אַנעקסעישאָן מאַ פּע" האָבן
אונטערגעשריבן אויף די אַ פּליקאַציע,
וואָס אונטער דעם ווילן זיי אַריבערפירן
גאַנצע דריי הונדערט עיקרס אונטער
שלאָס און ריגל ,וואָס זאָל קיינמאָל נישט
קענען אַנטוויקלט ווערן היל"ת פאר
דירות באַנוץ ,און דאָס זענען שטחים
וואָס זענען גאַנץ נאָנט צו קרית יואל
האַרט אונטער די שפרידלענדע "עצי
תמרים" געגנט.
עס ברויך באַטאָנט ווערן ,אַז סיי ווען
קרית יואל איז געוואָרן אַ ווילעדזש
בברכתו הטהורה פון מרן רביה"ק
זי"ע בשנת תשל"ז ,סיי שפּעטער
בשנת תשמ"ג ווען קרית יואל האָט זיך
דאָס ערשטע מאָל אויסגעברייטערט
אַנעקסירנדיג גרעסערע שטחים בעידודו
פון מרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע ,און
דאָס זעלבע היינט ווען די אייגנטימער
פון די גלילות פון קרית יואל האָבן
אַריינגעגעבן די אַ פּליקאַציע צו אַנעקסירן
פרישע  507עיקערס קיין קרית יואל,
האָט מען זיך קיינמאָל נישט באַנוצט
מיט דעם געזעץ אַרייננצוצווינגען אויך
שטחים וועלכע געהערן נישט פאַר
קיין אידן ,אָדער שטחים וואָס זייערע
אייגנטימער ווילן פאַר סיי וועלכע סיבה
נישט ווערן אַנעקסירט .טראָצדעם וואָס
מ'וואָלט געקענט אַזוי אויסשטעלן די
מאַ פּעס אַז אויך זייערע שטחים זאָלן
געצווינגענערהייט אַריינגענומען ווערן
אין קרית יואל ,האָט מען דאָס נישט
געטאָן ,נישט וועלנדיג זיך רייצן און
אַוועקנעמען די רעכטן פון די לעגאַלע
אייגנטימער.
דערווייל איז נאָך די "יונייטעד מאָנראָ"
אַנעקסעישאָן אַ פּליקאַציע אויפגענומען
געוואָרן דורך די צוויי טאַונס מיט
געמישטע געפילן ,הויפּטזעכליך צוליב
דער פאַקט אַז טייל פון די מאַ פּע איז
דאָך שוין אונטער אַן אָפענע אַ פּליקאַציע
אַנעקסירט צו ווערן קיין קרית יואל ,וואָס
איז שטאַרק מעגליך אַז לעגאַל קען אַ טאַון
נישט באַטראַכטן די צווייטע אַ פּליקאַציע
איידער די ערשטע איז נאָכנישט
באַשטעטיגט אָדער אָ פּגעוואָרפן דורך
די מוניציפּאַליטעטן .נישט די טאַון פון
בלומינג-גראוו און נישט דער ווילעדזש
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פון סאַוט בלומינג-גראָוו האָבן דערווייל
פאַרלאַנגט "ליעד-עיזשענסי" פאר דעם
אַנעקסעישאָן ,די מאָנראָ טאַון באָורד
האָט יאָ געשטימט מיט אַ מערהייט פון
דריי קעגן צוויי עס צו פאַרלאַנגען.
די אייגנטומער פון די באָדנס וואָס
"יונייטעד מאָנראָ" זוכט צו פאַרכאַ פּן
האָבן אין פאָרזיכטיגע שריט געעפנט
אַ געריכטליכע קלאַגע קעגן דעם
אַנעקסעישאָן פאַרזוך ,רופנדיג אין
געריכט סיי די אונטערשרייבער אויפ'ן
אַ פּליקאַציע און אויך די מוניציפּאַליטעטן
וואָס זענען פאַרמישט דערינען ,מיט אַ
טענה אַז זיי זענען נישט מסכים צו די
אַ פּליקאַציע ,ספּעציעל נאָכדעם וואָס זיי
האָבן שוין אין אַ פריערדיגע אַ פּליקאַציע
פאַרלאַנגט אַז זייערע שטחים זאלן
אַנעקסירט ווערן צו קרית יואל ,און
ווילאַנג דאָס איז נאָך אָפען קענען
די באָורדס לעגאַל נישט אויפנעמען
קאָנקורירנדע אַ פּליקאַציעס.
"יונייטעד מאָנראָ" האָט שוין
אַנגאַזשירט זייער אייגענעם אַדוואָקאַטן
פירמע צו באַקעמפן די קלאַגע,
ארומשיקנדיג פאַרצווייפלטע און
העצערישע מעסעזשעס צו זייער
שטיצער צו ביישטייערן געלטער פאר
די לעגאַלע קאסטן זעענדיג אין דעם אַ
שטאַרקן ווענדפּונקט אין זייער קאַמף
קעגן אַנעקסעישאָן .עס איז צום האָפן
אַז דער געריכט זאל אַרויסשליידערן
די אַ פּליקאַציע ,און דערלאַנגען פאר
"יונייטעד מאָנראָ" זייער פאַרדינטע
נידערלאַגע ,ווען מ'זעהט וויאַזוי
זייער שנאה איז מקלקלת את השורה,
אונטערנעמנדיג גאָר געוואַגטע און
גרונדלאָזע טאַקטיקן מיט וועלכע זיי
פּרובירן צו שטערן דעם צוקונפט פון
קרית יואל היל"ת.
*
אין אַן אַנדערע אַקציע האָט
"יונייטעד מאָנראָ" אַרויסגעשיקט
אַן אימעיל-מעסעדזש צו אַלע זייער
פאַרבינדענע ,מיט אַ פאָרגעשריבענעם
נוסח אַרויסצושיקן פאַר'ן די-אי-סי
קאָמישענער מארטינס .אינעם בריוו
פאַרשטאַרקערט "יונייטעד מאָנראָ"
זייער רעטאָריק קעגן קרית יואל ,מיט
פרעכע ליגנטס אַז קרית יואל איז נישט
קאָמפּעטענט אויסצופירן די פאַרלאַנגטע
ענווייראָמענטאַלע שטודיע ,און הלמאי
דער קאָמישאָנער האָט געשאָנקען "ליעד
עיזשענסי" פאַר קרית יואל ,וואָס פון
צווישן די שורות שפּראָצט אַרויס די

נזאגנדיג
וואס איז ערשינען אין די עפנטליכקייט ָא ָ
תמימות-אנשטעלנדער בילד ָ
רשפרעכונג פון זייער
פא ּ
באקומען ַא ַ
האט ַ
פאר תושבי קרית יואל ַאז דער "אלייענס" ָ
טאג דערויף
סעמבלימאן צו "העלפן קרית יואל" – בלויז פינף ָ
ַ
אריינגעוויילטער ַא
סעמבלימאן איז דער ערשטער צו קריטיקירן  -מיט א גאנצן בריוו  -די
ַ
און דער ַא
פארמעסט וועלכע
באשלוס אינעם "ליעד-עיזשענסי" ַ
סטעיט  DECאיבער זייער ַ
נעקסעישאן
ָ
"א
ערווארטעטן און לעבנסוויכטיגער ַ
ַ
לאנג
פאראויס געריקט דעם ַ
האט ָ
ָ
פארשטייט זיך אויפ'ן וואונק מיט די
סעמבלימאן ַ
ַ
ראיעקט" – ווייזט אויס ַאז דער ַא
ּפ ָ
מ'זאל "העלפן קרית יואל"
וויאזוי זיי ווילן ַאז ָ
פארשטייט אויך ַ
"אלייענס" און ער ַ

אומפאַרגינערישקייט און גרונדלאָזע
שנאה ,באַזירט אויפ'ן אור-אַלטן "פּן
ירבה" געפאַר.
די ביטערע איראָניע פון דעם בריוו
שפּילט צו צום אַלגעמיינעם קאַמפּיין
וואָס "יונייטעד מאָנראָ" מיט זייערע
שותפים פירן אָן ,אַז ווער אין די רעגירונג
עס וואַגט זיך צו נעמען שריט לטובת
קרית יואל ווערט באַלד אַראָ פּגעריסן
אַלס איינער וואָס איז קאָרופּטירט אָדער
טוט נישט זיין פליכט ,ווי גלייך אַז די
געזעץ-היטער
זעלבסט-געקרוינטע
ווייסן בעסער וויאַזוי צו פירן די רעגירונג
און אַז זיי האָבן נישט קיין שום פּריוואַטע
אינטערעסן אין זייער קאַמף ,ווען צו דער
זייט שרייט אַרויס פון יעדע שורה זייער
איינזייטיגקייט און אומבאַהאַוונטקייט
מיט די געזעצן.
גאָר ווייטאָגליך איז אויך געווען צו
הערן אַז קוים עטליכע שעה נאָכדעם
וואָס די סטעיט האָט אַרויסגעגעבן איר
באַשלוס איבער'ן "ליעד עידזשענסי",
לעצטנס-ערוויילטער
דער
האָט
לאָקאַלער אַסעמבלימאַן בראבאנעק ,זיך
אויסגעדרייט דעם רוקן צו די אינטערעסן
פון קרית יואל און אירע איינוואוינער,
טראָצדעם וואָס קרית יואל אנ"ש וויילער
זענען געווען די וואָס האָבן פאַרזיכערט
זיין געווינס אין די רעפּובליקאַנער
פּריימעריס פאַרגאַנגענעם סעפּטעמבער,
קעגן דעם "יונייטעד מאָנראָ" קאַנדידאַט
קעסטריקאון.
בראבאנעק איז געוואָרן אַריינגעוועלט
אין אַמט קעגן זיין קעגנער טוטיני
וועלכע איז געשטיצט געוואָרן דורך
אנ"ש ,מיט דעם וואָס די דערמאַנטע
נידערטרעכטיגע "אַלייענס" פירער
האָבן אַרויסגעשיקט זייערע אַכצן-
הונדערט נאָכשלעפּער שטימען פאַר
אים ,און אַזוי ווי מען האָט טאַקע געזען
אין זייער אָפיציעלע אויסגאַבע ,האָבן
זיי פּובליצירט אַ שיינע בילד פון דעם
אויבערפירער פון די "אַלייענס" מיט
בראבאנעק ,וואָס אין אויסטויש האָט
בראבאנעק זיך צוגעשטעלט צו זייער
אַגענדע צו שטערן דעם אַנעקסעישאָן
ווען ער איז אַרויסגעקומען מיט אַ שאַרפן
בריוו צו פאַרדאַמען דעם באַשלוס פון
קאָמישאָנער מארטינס ,פאַרשפּרעכנדיג
אַז ער וועט אַריינגעבן אַ געזעץ-
פאָרשלאַג אינעם אַסעמבלי צו טוישן
דעם געזעץ איבער "ליעד עיזשענסי"
אַז נאָר דרויסנדיגע רעגירונגס אַגענטורן
זאָלן מעגן דורכפירן אַזאַ שטודיע ,און
נישט די מוניציפּאַליטעטן וועלכע האָבן
אַן אינטערעסע אינעם אַנעקסעישאָן.
עס איז שוין היינט ליידער דער
אָפיציעלער מעסעדזש פון "יונייטעד
מאָנראָ" אַז זיי פאַרטרעטן "רוב" פון די
מאָנראָ איינוואוינער ,מיט דעם וואָס זיי
צייגן אָן אויף זייער נאָוועמבער-געווינס
אין די טאַון-קאָונסיל וואַלן מיט זייער
געווינס פאַר מקוואָטערס ,דאָס באַדייט
אַז דער דעמאָלסדיגער בייזוויליגער אַקט
פון די "קעי זשעי אַלייענס" האָט ליידער
ווייטגרייכנדע אַפעקטן ,את אשר יגורנו,
ווען די אַכצן-הונדערט נאָכשלעפּערס
דינען אַלס אַ וואָגן צו פירן דעם אַנטי-
אַנעקסעישאָן קאַמפּיין ,וואָס האָט שוין
שאָדן געמאַכט מיליאָנען דאָלאַרן פאַר
זייערע אייגענע ברידער און חברים אין
קרית יואל אין טייערע דירות-פּרייזן ,און
ווער ווייסט ווויפיל דער שריט וועט נאָך
אָ פּקאָסטן.
*
דעם זעלבן קיתון של שופכין האָט
דער קאַונטי עקזעקוטיוו ניוהאוז
לעצטנס אַריינגעהויבן פון "יונייטעד
מאָנראָ" ,ווען ער האָט פאָרגעשטעלט
זיינע פּלענער צו פאַרבייטערן די
קאַונטי'ס סוער-קראַפט )זע באַזונדערע
נייעס-באַריכט דערוועגן אין היינטיגן
נומער( מיט'ן ציל צו פאַרשטערקערן

די עקאָנאָמיע פון אָראַנדזש קאַונטי
און דעם האַוזינג מאַרקעט ,ווען ער איז
אַרונטערגעריסן געוואָרן אַלס גענויגט צו
קרית יואל און אַז דער אמת'ער ציל-זיינער
איז נאָר צו העלפן די אויסברייטערונג פון
קרית יואל.
עס איז צום האָפן אַז די אַלע
פּראָ פּאָגאַנדע-טאַקטיקן און פעולות
וואָס ווערן געטאָן דורך די וואָס ווילן

שטערן קרית יואל ,ליידער דורך יד
ישראל באמצע ,זאָלן נישט האָבן קיין
ווירקונג און דער כח הקדושה זאָל
ווייטער מנצח זיין בכחם ובזכותם של
רבותינו הקדושים בשמי מעל זי"ע ,שלא
יבוש המעין ולא יקצוץ האילן ,און מ'זאָל
בקרוב טאַקע קענען מרחיב זיין די גבולי
הקדושה.
עוצו עצה ותופר.

"דירות קריזיס" און "אנעקסעישאן"
)פארזעצונג פון זייט (14

זיך אונטער די טאַון פון וואודבארי ,דאס נעמט אריין רוב איבערגעבליבענע שטחים
פון די הנהלת הקריה וואו "עיס פארם" און נאָך ,און דאָס וועט בעזהשי"ת צוהעלפן
לאַנג-טערמיניג אונטערצוברענגען די הימל-גרייכנדע דירות פּרייזן און צושטעלן
אן אומאויפהערליכער סופּליי פון ברייטע און ליכטיגע דירות פאר די צוקונפטיגע
משפּחות פון קרית יואל פאר די קומענדיגע צענדליגע יאָרן אי"ה.

ביז דערווייל

מען האָפט אַז די אַנעקסעישאָן וועט אי"ה דורכגיין ווי שנעלער ,אָבער דערווייל
זענען נאָך פאַרהאַן ריזיגע שטחים אין פּריוואַטע הענט וואָס קענען עס דעוועלאָ פּן
היום יום.
ווער עס האָט אַ השפּעה אויף די אייגנטימער פון די ריזיגע שטחים אין די ווילעדזש
גרעניצן – ביים סטעיט פּאָליס ראָוד ,אָדער אויף חברון-ראדאמסק – וואָס אויף די
צוויי פּלעצער צוזאַמען קען מען בויען טויזנטער דירות ,אָדער ווער עס קען צואיילן
די דעוועלאָ פּערס אדער לאנד-אייגנטומער פון אַנדערע גרויסע אָדער קלענערע
פּראָיעקטן .ווער עס קען משפּיע זיין לטובה אויף די גוטע אידן ,זיי זאָלן אונטעראיילן
זייערע פּראָיעקטן ,צו העלפן צושטעלן דירות פאַר תושבי וילדי קרית יואל ,קויפט זיך
איין אומגעהויערע זכותים בזה ובבא ,און האָט אַ חלק אינעם אויפבוי פון קרית יואל
און די הרחבת הדעת פון טויזנטער משפּחות אחינו בני ישראל.
אין כוחנו אלא בפּה ,אוודאי טאָרן מיר נישט פאַרגעסן פון אונזער כח התפלה ,מיר
דאַרפן אַלע אינזינען האָבן אונזער עתיד און די עתיד פון אוזנערע קינדער אין אונזערע
תפלות ,מתפּלל זיין אַז די אַלע פעולות מבית ומבחוץ וואָס ווערן אונטערגענומען
דורך אַגענדע געטריבענע און זעלבסט-גייציגע יחידים זאָלן נישט האָבן קיין כח ,קרית
יואל זאל שטענדיג קענען קוקען אויף פאָראויס צוצושטעלן אַ פּלאַץ ווי מיר זאָלן
קענען מגדל זיין אונזערע תורה-טרייע דורות ,אָ פּגעזונדערט פון די גוי'אישע גאַסן און
ביטערע נסיונות ,ביז משיח'ס טאָג.
פונעם שטאַנדפּונקט פון הנהלת הקרי' איז דאָ די איינע דרך המלך – אַנעקסעישאָן.
אויף דעם אַרבייטן די געטרייע און אחריות'דיגע חברי הנהלת הקרי' מיט אינטענסיווע
באמיאונגען אריבער צוואנציג יאָר נאָכאַנאַנד ,בטוב טעם ודעת ,מיט'ן ריכטיגן
צוגאַנג ,נישט מיט קורץ טערמיניגע לעזונגען וואס העלפן ארויס בלויז עטליכע
צענדליג משפחות ,אין רעאַקציע צו צייטווייליגע געפילן אָדער פּאָליטישע חשבונות
וואָס כעפר פורח וכחלום יעוף .די איינציגסטע זאַך וואָס שטייט פאַר די אויגן פון די
הנהלת הקרי' במשך די אַלע יאָרן ,איז ,וויאַזוי קען מען העלפן קרית יואל וואַקסן און
בליען לשם ולתפארת עד ביאת הגואל ,און וואָס זענען די אחריות'דיגע זאַכן צו טאָן
דאָס צו פאַרווירקליכן ,בדרך שהורה לנו אבינו רועינו מרן רבינו הק' זי"ע.
בסייעתא דשמיא ,אַז די "ענעקסעישאן" פּלאַן וועט פאַרווירקליכט ווערן ,וועט
אי"ה דער דירות קריזיס עלימינירט ווערן ,די מאַנגעל וועט ווערן אויס ,און די פּרייזן
העכסט סטאַביל .דעמאָלט וועט מען זען ,שאו סביב עיניך וראי ,וויאַזוי די פינעף
און צוואנציג-יעריגע וויזיע פון די הנהלת הקרי' איז געגאַנגען פאָראויס שטאַ פּל
ביי שטאַ פּל ,זייער שטאטעלעך אָבער מיט זיכערע טריט און וואונדערליכע השגחה
פּרטית אויף יעדן שריט.

דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (27

דא
וואס איז ָ
שאדן ָ
בארעכענען און ַאנערקענען דעם שרעקליכן ָ
יעניגע זיך צו ַ
וויאזוי דער ַאקט
פאר יעדן איינציגן תושב קרית יואל ,און ַ
געווארן ַ
ָ
ָא ּפגעטון
גאנצן
דראעט דעם ַ
בא ָ
נרא" ַ
מא ָ
פון ַאריינברענגען און אויפבויען די "יונייטעד ָ
ווייטערדיגן עקזיסטענץ פון קרית יואל.
וואס
קלאר ַאז די שטיצע ָ
וואס זענען ַאדורך איבערצייגן ָ
די עטליכע חדשים ָ
האט מיט קיין האר נישט
באקומען פון די ַאלייענס ָ
האט ַ
נרא" ָ
מא ָ
"יונייטעד ָ
"אלע" תושבי קרית
שוואכן די וויסטע שנאה און העצע קעגן ַ
געהאלפן ָא ּפ ַ
ָ
געשטופט
ּ
האט זיי
באקומען ָ
האבן ַ
וואס זיי ָ
ראלישע חיזוק ָ
מא ַ
יואל ,אדרבא ,די ָ
נאכמער זיך צו צעפירן די הענט און ּפיסקעס ,מיט שוידערליכע העצערייען
ָ
ס'האט שייכות מיט
ָ
נאר ַאז
וואס שמעקט ָ
זאך ָ
טאג טעגליך קעגן יעדע ַ
כמעט ָ
קרית יואל) .זעט איינע פון די פילע ביישפילן אויף זיין (27
באצייטנס און תשובה
בארעכענען ַ
האפנטליך וועלן די ַאלייענס פירער זיך ַ
ָ
פארקויפן די נשמה צום שטן פאר ַא נזיד עדשים .ליידער צייגן די
טון אויפ'ן זיך ַ
נאטן ַאז ס'איז ווייטער כים נגרשו ,און די עטליכע פירער
מא ַ
לעצטע עטליכע ָ
נרא" נוצן ַאלערליי
מא ָ
זייערע זעצן פאר די געמיינע ַארבעט צו העלפן "יונייטעד ָ
נעקסעישאן .מיר
ָ
נטאזש מיטלען צו שטערן חלילה די קריטיש וויכטיגע ַא
שא ַ
ַ
השפעה אויף די ָא ּפטריניגע חברה זיי
ּ
האט א
וואס ָ
ַא ּפעלירן דעריבער צו יעדן ָ
דאס ַארבעטן
בארעכטיגן נישט ָ
צו איבערצייגן ַאז קיין שום ּפערזענליכע נגיעות ַ
האפט ַאדורכצושווימען
גאנץ קרית יואל ָ
צו בויערן ַא לאך אין די שיף אין וועלכן ַ
די מים הזדונים.
ויה"ר שילמדו תועים בינה.

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דער "דירות קריזיס" אין קרית יואל –
נעקסעישאן"
ָ
"א
און די לעזונג פון ַ

לאָמיר גיין דירעקט צום "פּוינט" ,ווי מ'זאָגט ,אָן קיינע הקדמות.
דער מצב פון דירות אין קרית יואל איז שווער ,גאָר שווער ,און
ווערט שווערער און ערנסטער מיט יעדן טאָג וואָס גייט פאַרביי .עס איז
נאָכנישט "איום ונורא" ווי אין ברוקלין ,אָבער אויב עס גייט ווייטער
אין דער זעלבער ריכטונג ,וועט דער מצב דאָ אין קרית יואל אָנהויבן
אויסצוזען נענטער צום קריזיס אין ברוקלין ווי סיי ווען זינט איר
גרינדונג העכער פערציג יאָר צוריק.
בסייעתא דשמיא איז אָבער דאָ אַ הונדערט-פּראָצענטיגע לעזונג .דאָ
פאַר אונזערע אויגן .דאָ יעצט .דאָס איז דער "אַנעקסעישאָן".
דאָס איז עס אין צוויי זאַצן .אַצינד לאָמיר אייך נעמען אויף אַ
שפּאַציר…

דער בליענדער געברויך
אַז מען הייבט אָן צו רעדן פונעם דירות-פאַרלאַנג אין קרית יואל,
זינגט זיך פּשוט אַרויס שירות ותשבחות צום מלך קל חי וקים ,וויאַזוי
פונעם ווייטן חלום פון רבינו הק' זי"ע איז אויסגעוואַקסן אַזאַ כלילת
יופי וואָס איז נישטאָ קיין גלייכן דערצו מסוף העולם ועד סופו.
דער הייליגער רבי זי"ע האָט געהאַט דעם רצון ותשוקת לבו
הטהור צו האָבן אַן "אייגענע שטעטל" ,זאָגנדיג בלש"ק אַז אויב
נישט קיין אייגענע שטעטל האָט ער גאָרנישט אויפגעטאָן אויף דעם
עולם .נעמענדיג אין באַטראַכט וואָס דער הייליגער רבי האָט טאַקע
אויפגעטאָן אויף דעם עולם ,און דאָך האָט ער דאָס אַלעס געשטעלט
אין דער זייט קעגן דעם הייליגן ווינטש פון מייסד זיין אַן אייגענע
שטאָט פאַר דער לעכטיגע צוקונפט פון זיינע תלמידים און חסידים
לדורות עולם ,קען מען האָבן אַ שטיקעלער באַגריף ווי ווייט דאָס איז
געגאַנגען בנפשו הטהור ,און וויפיל נחת רוח עס איז פאַר'ן רבי'ן בגנזי
מרומים צו זען די הייליגע שטאָט וואַקסן און בליען בקדושה ובטהרה
עד ביאת הגואל.
נו ,פון שטעטל איז געוואָרן אַ שטאָט און פון שטאָט איז געוואָרן אַ
גרויסע שטאָט ,אַן עיר ואם בישראל .דערמיט איז געקומען אַ געברויך
פאַר דירות וואָס די שטחים ,באַגרעניצט היינט-צו -טאָגס ווי עס איז,
קענען פּשוט נישט אַקאָמאַדירן.
די צאָל משפּחות כ"י וואַקסן בליעה"ר פון יאָר-צו-יאָר .אין צוגאָב
צום אייגענעם נאַטורליכן בלי ,קומט צו דער דראַמאַטישער פאַרלאַנג
פון דירות פאַר משפּחות פון אַנדערע געגנטער וואָס קומען אַהער פאַר
הרחבת הדעת ,אַ ריינערן און בעסערער לעבן ברוחניות ובגשמיות
וואס איז א שמועס פאר זיך .אָבער צו ערשט וועלן מיר רעדן פונעם
נאַטורליכן בלי בס"ד ,ווייל דאָס איז אַרום אכציג-ניינציג פּראָצענט
פונעם האַוזינג געברויך.
דער אויפבלי פונעם איצטיגן גרויסן שוואונג האָט זיך אָנגעהויבן
בערך אַכט יאָר צוריק ,אין די סוף תש"ס יאָרן ,ווען דער דריטער דור
נאָך דער קריג )געבוירן פון בערך תשמ"ח און ווייטער( איז אָנגעקומען
צו די שמונה עשרה לחופה ,און מען האָט געהאַט אַ גאַנצער נייער דור
גרייט חתונה צו האָבן בשעה טובה ומוצלחת און בויען אַן אייגענעם
בית נאמן בישראל ,ערציען נייע דורות ישרים ומבורכים אויפ'ן זעלבן
וועג ווי די חשוב'ע עלטערן און זיידעס ולמעלה בקודש.
דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן צו פאַרברייטערן די צאָל משפּחות אין
קרית יואל מיט אַרום  150אַ יאָר ,ביי די ערשטע פאַזע פונעם "דריטן
דור" .דערנאָך איז עס אַרויף צו הונדערט-אַכציג ,צוויי הונדערט ,כ"י,
און אויף קומענדיגן יאָר האַלט עס ביי אַ צוגעקומענע צאָל פון אַרום
 250משפּחות אַ יאָר] .זעט אילוסטראציע קומענדיגע זייט[
דאָס איז ,ווי געזאָגט ,דער צושטאַנד כהיום יום .אָבער פון קומענדיגן
יאָר און ווייטער וועט דער געברויך פאַר דירות ווייטער וואַקסן אי"ה
לשם ולתפארת מער און מער בליעה"ר .נאָך אַ יאָר צוויי וועט דער
יערליכער וואוקס שטייגן צו  350 ,300דירות אַ יאָר ,אא"וו ,וואָס מיינט
אַז אין די קומענדיגע צען יאָר ,משיח צדקינו זאָל אוודאי פריער דאָ זיין
ב"ב ,מיט'ן צאָל וואָס ציען זיך אַרויס אינאיינעם ,וועט זיין אַ געברויך
אין קרית יואל פון נאָך אַרום פינף טויזנט דירות ,כן ירבו וכן יפרוצו
דאס מיינט אין אנדערע ווערטער טאפעלט פון היינט קע"ה.
דער געברויך ,וואָס איז היינט-צו-טאָג שוין אין אַ קריטישן מצב,
שטייט כסדר פאַר די אויגן פון די הנהלת הקרי' אָן אויפהער ,און מען
איז מטכס עצה צו טרעפן דעם ריכטיגן מהלך דאָס צו אַדרעסירן און
אַהערשטעלן על צד היותר טוב .נישט קיין געכאַ פּטע פּלענער ,נאָר
דורכגעטאָן אויפ'ן לענגערן טערמין בטוב טעם ודעת.

געטאן דערצו?
ָ
האט מען שוין
וואס ָ
ָ
פאַר די הנהלת הקרי' איז דער קריזיס נישט אָנגעקומען היינט אָדער
פינף ,צי צען יאָר צוריק .מיט'ן ריכטיגן פאַרשטאַנד און אחריות ,מיט
אַ בליק אויף פאָראויס ,מיטהאַלטנדיג דעם בליענדן וואוקס פון די

מוסדות הקדושים מידי שנה בשנה ,האָט מען זיך שוין אין די נ' יאָרן
אַוועקגעזעצט אויפצוקומען מיט פּאַסיגע לאַנג-טערמיניגע מהלכים
אויף דעם געביט.
דעמאָלט ,איבער צוואָנציג יאָר צוריק ,האָט מען אָנגעהויבן צו לייגן
די פונדאָמענטן פאַר די הערליכע פּירות וואָס שפּראָצן היינט אַרויס .מיט
אומבאַגרייפליכע פּלאָג-און-מי האָט די הנהלת הקרי' אונטערגענומען
מאסיווע פּראָיעקטן און שתדלנות ,און מיט גרויס סייעתא דשמיא האָט
מען אַדאַנק דעם זוכה געווען צו קענען אויפבויען במשך די צענדליגער
יאָרן פילע טויזנטער דירות ,און דאָס איז די וויזיע פאַר דער צוקונפט
פאַר פילפאַכיג מער דירות בעזהשי"ת.
*
אָנגעהויבן האָט זיך עס מיט'ן "סוער פּלענט" אויף בעיקערטאַון
ראָוד ,וואָס איז געווען דער ערשטער שליסל צו עפענען די טיר פון
ווייטערדיגע וואוקס פון קרית יואל .דער ציבור געדענקט נאָך גוט דעם
שרעקליכן קריזיס – ממש אַ "מאָראַטאָריום" במלוא מובן המלה –
וואָס האָט געהערשט אין שטעטל ביז דער סוער פּלענט איז פאַרטיג
געוואָרן און אַריין אין באַנוץ בשנת תשנ"ט .דער סוער-פּלענט איז
בס"ד געבויט געוואָרן אויף אַסאַך אַ גרעסערן פאַרנעם וואָס קרית
יואל האָט דאַן געדאַרפט האָבן ,עס זאָל זיין גענוג לאורך ימים ושנים
טובות .דאָס האָט אַוועקגענומען די הויפּט טענה קעגן דעם וואוקס פון
קרית יואל דעמאָלט ,און דאָס איז טאַקע אַ הויפּט סיבה פאַרוואָס די
אינסטאַנצן האָבן נישט געהאט קיין טענה אויפ'ן קרית יואל וואוקס
אינערהאלב די ווילידזש גרעניצן עד היום.
אַזוי אויך האט מען באלד דערויף גאָר שווער געארבייט אז די
קאונטי זאל זיין פארפליכטעט אויף ווייטער צו פארברייטערן און
פארגרעסערן לויטן געברויך ,דאָס האָט אַריינגענומען לעגאַלע קאַמפן
און געריכטליכע פּראָצעדורן ,וואָס האָט אפעגעקאסט פאר קרית
יואל אַסאַך כח ,געלט און עגמת נפש ,אָבער די ענדע איז געווען אַז
די קאַונטי האָט אונטערגעשריבן אן היסטארישען אָ פּמאַך מיט קרית
יואל אין וועלכע זיי טוען זיך פארפליכטן צוצושטעלו אַ נאָכאַנאַנדע
סוער-סופּליי פאר די געברויכן פונעם סוער-דיסטריקט אַריינגערעכנט
קרית יואל) .ליינט מער איבער דעם סוער אָ פּמאַך צווישן קרית יואל
מיט די קאַונטי ,און די סוער פּלענער פון די קאַונטי אויפ'ן ווייטערדיגע
וואוקס ,אין א באזונדערע ארט אינעם היינטיגן נומער(.
*
דאַן איז אָנגעקומען דער "וואַסער פּייפּליין" פּראָיעקט ,די גרעסטע
שטאָטישע אונטערנעמונג אין די היסטאָריע פון קרית יואל .נאָך איידער
דאָס ערשטע שטיקל זאַמד איז באַרירט געוואָרן אין דעם פּראָיעקט פאר
צוויי יאר צוריק אום ז' ניסן תשע"ג ,איז שוין אינוועסטירט געוואָרן
דורך די הנהלת הקרי' שלאָפלאָזע יאָרן און פילע מיליאָנען דאָלאַרן
אַהערצושטעלן דעם אויסטערליש-מאַסיווען און קאָמפּליצירטן
פּראָיעקט ,באַגלייט מיט אומאויפהערליכע תפילות צום בורא כל
עולמים אַז בזכותו של אותו זקן מרן רבינו הק' זי"ע ,דער מייסד העיר,
זאָל מען זוכה זיין אַז "בעבורו אל תמנע מים".
דאָס איז געווען דער צווייטער שליסל צו עפענען די טיר פאַר'ן
ווייטערדיגן וואוקס פון קרית יואל .אַז מען האָט געהאַט דעם ריכטיגן
סיסטעם פאַר'ן אָ פּלויף פון די וואַסער ,האָט מען געקענט אַראַנדזשירן
אַ נייע סיסטעם פון פארברייטערעטע מקורות צו ברענגען פרישע
וואַסער ,און דאָס איז דער ריכטיגער קוואַל צו פליסן מים חיים כמעין
המתגבר וכנהר שאינו פוסק עד ביאת הגואל.
*
תיכף נאכן עפענונג פונעם סוער פּלענט ,ווען עס איז מקוים געווארן
דער פסוק 'כי עתה הרחיב ד' לנו' איז די הנהלת הקרי' ווייטער געגאַנגען
מיט די לאַנג-טערמיניגע וויזיע ,און אַרויסגעגעבן די ריזיגע שטחים
פון "שכונת עצי התמרים" פאַר דעוועלאָ פּמענט .אין די זעלבע צייט
וואס ריזיגע פריוואטע דעוועלאָ פּמענטס פון גאנצע נייע גאסן מיט
הונדערטער נייע דירות אין אלע ווינקלען פון די שטאָט זענען געווארן
אפּראווד און אויפגעבויט ווי קארלין ,סאסוב ,קאריץ און אלעס ארום,
אינעם יענעם ווינקל ,פּרעשבורג זלאטשוב פארעסט אינעם אנדערן
עק ,טברי' לייפּניק אינעם אנדערן עק ,מיט רוב פון די מירון גאס
און קאלוב דערנעבן ,און נאך פילע גאסן וואס האבן זיך געדאפּעלט
אין יענע יארן ווי פילמאר ,ד.א .ווידער ,ווען ביורען ,קאזשניץ ,און
נאך ,דער סוער פלענט עפענונג האָט בשעתו פולשטענדיג געמאַכט אַ
רעוואָלוציע אינעם דירות-מאַרקעט פון קרית יואל ,עפנענדיג אַ וועג
פאַר פילע הונדערטער דירות פון אַלע סאָרטן און גרויסקייטן ,ובעיקר
די אַנטוויקלונג פון "עצי תמרים" – באמת אַ ריזיגע שטאָט פאַר זיך
בליעה"ר – האָט געדויערט עטליכע יאָרן ,און במשך די גאַנצע צייט
האָט עס פאַרלייכטערט דעם דירות-מאַרקעט אויף אַ גרויסן פאַרנעם.

דער לעצטער גרויסער שטיק שטח פון די הנהלת הקרי' אינעם
ווילעדזש גרעניץ איז אַרויסגעגעבן געוואָרן פאר דעוועלאָ פּמענט,
בשנת תשס"ד ,דאָרט וואו עס איז געווארן אויפגעשטעלט די הערליכע
"ברך משה" געגנט מיט פילע הונדערטער דירות מיט הרחבת הדעת,
הערליכע פּאָנאַראַמע ,וואָס אויף די שכונה אַליינס קען מען זאָגן עס
איז שטעטל פאַר זיך ,אַן עיר כלילת יופי .א אינטערעסאנטע זאך ווערט
אנגעוויזן ,אַז במשך די יאָרן פון די אַנטוויקלונג ,פונעם ארויסשטעלן
די דירות צו פאַרקויפן ,זומער תשס"ו ,ביז כמעט צום סוף ,פסח-
שבועות צייט תשע"ג ,א צייט אפשניט פון זיבן יאר און די פּרייזן פאַר
די דירות אין די שכונה איז געבליבן כמעט דאס זעלבע! וואָס איז – ווי
ערוואַרטעט – געווען אַ דירעקטער רעזולטאַט פון ברענגען אַזויפיל
דירות צום מאַרקעט ווען אין די זעלבע צייט זענען אויך אַנטוויקלט
געוואָרן די גאַסן פון; חברון ,ראוונע ,ראדאמסק אין די "עצי תמרים"
געגענט; פּראַג און יואל קליין אין די מירון אומגעגענט ,און אויך די
צווייטע העלפט פונעם לעמבערג גאס מיט איבער הונדערט דירות ,און
נאָך פילצאָליגע קלענערע דעוועלאפמענטס.
במשך די צייט איז צוגעקומען נאָך אַן אַקט וואָס די הנהלת הקרי'
האָט געטאָן צו לינדערן דעם קריזיס ,דאָס איז געווען די ערלויבעניש
צו בויען אַ פערטן שטאָק אויף אַלע נייע דעוועלאפמענטס ,וואָס איז
מיטגעקומען אין צוזאמענהאנג מיט די היסטאָרישע "עפארדעבל
האוזינג געזעץ" ,וואָס דער פערטער שטאָק זעלבסט האָט במשך
די עטליכע יאָרן צוגעברענגט נאָך פילע צענדליגער ,אָדער גאָר
הונדערטער ,דירות אויפ'ן מאַרקעט.

דער איצטיגער מצב

יאָרן זענען ווייטער געלאָפן ,דער וואוקס פון די מיידלעך וואס
זענען אונטערגעוואקסן אין די מוסדות הק' און דער נאַטורליכער בלי,
כן ירבו ,האָבן געברענגט אַ מצב אַז דער סופּליי פון דירות ,נאָך אַלע
אַנטוויקלונגען פון עצי התמרים און ברך משה ,זענען שוין בכלל נישט
גענוג צו אַדרעסירן דעם געברויך] .זעט אילוסטראציע[
נאָך וואס "שכונת ברך משה" ,דער לעצטער גרעסערע באדן איז
ארויסגעגעבן געווארן פאר אנטוויקלונג מיט ארום עלף יאר צוריק איז
מער נישט פאַרהאַן קיין ערנסטע שטחים פון הנהלת הקרי' אינערהאַלב
די קרית יואל ווילעדזש גרעניצן .בויען אויף די ועד הקריה פראפערטיס
אינדרויסן פון ווילעדזש וואו מען איז בארעכטיגט צו בויען בלויז לויט
די לאקאלע זאונינג געזעצן פונעם דרויסענדיגן טאון ,איז ניטאַמאָל אַ
חלום עס זאל קענען דינען אלס לעזונג – ווייל רוב פון די ועד הקריה
פראפערטיס רעדט זיך פון דריי עיקער פּער הויז זאונינג !  ,אין די צייט
וואס בלויז עטליכע יאר ארום ציילט זיך שוין דער דירות געברויך אין
די טויזענטער קע"ה.
עס זענען יאָ דאָ אינערהאלב די ווילידזש ,א צאל אנגייענדע
פּראָיעקטן פון פּריוואַטע מענטשן ,גרעסערע אָדער קלענערע ,פון
געציילטע אָדער מערערע דירות ]זעט אילוסטראציע[ .די הייזער
ווערן געבויט אויף פּריוואַטע שטחים ,ווען ביי יעדע דעוועלאָ פּמענט
גייט די ווילידזש פלענינג באורד אַדורך שווערע דילעמאָס פון איין
זייט צו אפראווען די מאַקסימום צאָל הייזער עטוואס צו לינדערן דעם
געוואלדיגן געברויך ,אָבער אין די זעלבע צייט פארלאנגען צוצושטעלן
די נאָרמאַלע איינריכטונגען מען זאָל קענען בויען דאָרט אַ בית נאמן
בישראל מיט הרחבת הדעת בס"ד .די הנהלת הקרי' פון איר זייט
פּרובירט צו אראנדזשירן די בעסטע איינריכטונגען פאַר פּאַרקינג און
ראָודס ,אָן קיין פּשרות ווען עס קומט צום זיכערהייט און נאָרמאַלע
סטרוקטור לטובת די תושבי הקרי'.

די הויכע ּפרייזן

אָנקומענדיג ביז אַהער ,איז שוין גוט פאַרשטענדליך די מסקנא פון
אַלע באַזונדערע פאַקטאָרן אינעם דירות קריזיס .ציבור'ישע שטחים
אין ווילעדזש זענען אויסגעלאָפן .רוב פון די דירות סופליי איז פון
פּריוואַטע דעוועלאָ פּמענטס וועלכע קענען צוליב דעם געוואלדיגן
דימענד ,אָנפילן יעדעס ביסל ליידיגע פּלאַץ ,אָנפילן די לעכער ,די הויפן
אַרום די אַלטע הייזער ,אראפווארפן אלטע פריוואטע הייזער אא"וו.
און מיט דעם אלעם הערשט אַ שרעקליכער מאַנגעל אין דירות – אין
די לעצטע צוויי יאר זענען 'פערטיג געווארן' בלויז דריי הונדערט נייע
דירות ,בשעת דער געברויך אין די זעלבע צייט איז ארום פיר הונדערט
פינף און זיבעציג ]זעט אילוסטראציע[ .דאָס מיינט ,נאַטורליך ,אַ
שרעקליכע העכערונג אין די פּרייזן פון דירות.
אַ מאַנגעל ברענגט העכערע פּרייזן .אַ ברייטקייט ברענגט ביליגע
פּרייזן ,און מער קוואליטי און אפציעס פארן קונה ,איר דאַרפט נאָר
גיין אָנפילן אַ טאַנק גאַזאָלין צו פאַרשטיין דעם ענין – אַז די וועלט
)פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט(
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וויכטיגע ָ
פערענץ ,פון די "קעי .זשעיַ .אלייענס".
האט געדינט ַאלס ענדגילטיגער
די רעדע ָ
מפיין-מיטל ארויסצושיקן תמימות'דיגע
קא ּ
ַ
פאר
קרית יואל'ע איינוואוינער צו שטימען ַ
נישט מער און נישט ווייניגער ווי די טרויעריג-
נרא" ּפ ַארטיי ,און צו
מא ָ
בארימטע "יונייטעד ָ
ַ
בארעכטיגן זייער נידערטרעכטיגע מיטארבייט
נרא" פאר די לעצטע 14
מא ָ
מיט "יונייטעד ָ
געהאלפן
ָ
האבן זיי
וואס דערמיט ָ
חדשיםָ ,
נעקסעישאן
ָ
"א
נגזאמען דעם קריטישן ַ
רלא ַ
פא ַ
ַ
פאר'ן עתיד
וואס איז לעבנסוויכטיג ַ
ראיעקט" ָ
ּפ ָ
פון קרית יואל ,און גלייכצייטיג גורם געווען
"אלע" תושבי קרית יואל,
פאר ַ
שאדנס ַ
ריזיגע ָ
נאלער העכערונג
רציא ַ
רא ּפ ָא ָ
אומפ ָ
ּ
דאנק דער
ַא ַ
יאר.
דירות-פרייזן די לעצטע ָ
ּ
אין טייערע
ווארט פון די
האבן נישט געטוישט קיין איין ָ
מיר ָ
געלאזט די ָאריגינעלע ווערטער ַאזויווי
ָ
נאר
רעדעָ ,
געווארן ) די רויטע ווערטער(.
ָ
געזאגט
ָ
זיי זענען
מענטארן ביי יעדן שטיקל
ַ
קא
מיר לייגן בלויז צו ָ
פארשטיין און זיך
)די שווארצע ווערטער( צו ַ

וואס
געוואלדיגן אומרעכט ָ
ַ
איבערצייגן אין דעם
"אלייענס" און
געווארן דורך די ַ
ָ
געטאן
ָ
איז ָא ּפ
כשלעפער ,און דער אויסטערלישער
ּ
נא
זייערע ָ
פאר ַאלע תושבי קרית
שאדן פון זייערע ַאקציעס ַ
ָ
יואל.
זאלן
האפן צו השי"ת ַאז די יעניגע ָ
מיר ָ
ַאנערקענען די שעדליכקייט פון זייערע וועגן,
וילמדו תועים בינה בקרוב ,בב"א.
רעדאקציע
ַ
די
*

וואלן זענען ַאזוי
מארגנדיגע ַ
רוואס די ָ
...פא ָ
ַ
סאך שאלות
ס'דא זייער ַא ַ
ָ
וויכטיג ,און היות
מיספארשטענדענישן ,וויל מיר אונז
ַ
און
האמיר
וואס אונז ָ
קלארשטעלן די ַאלע שריט ָ
ָ
אינדארסירט די
ָ
האמיר
רוואס אונז ָ
פא ָ
געטוןַ ,
אינדארסירט,
ָ
האמיר
נדידאטן וועמען אונז ָ
ַ
קא
ַ
וואס דער תועלת פון דעם גייט זיין.
און ָ
באציען צו דעם עצם
איידער מיר גייען זיך ַ
דרשה און צענעמען די ּפונקטן זיך צו איבערצייגן
צאמגעשטעלט
וויאזוי די ווערטער זענען ַ
ַ
פון דמיונות און שקרים ,איז וויכטיג זיך
זאץ פון די לופטיגע
ָא ּפצושטעלן אויפ'ן ערשטן ַ
גאנדע מיניסטער" פונעם
רא ּפ ָא ַ
"פ ָ
רעדע ,ווי דער ּ
"קעי .זשעיַ .אלייענס" פירט ַאריין זיינע ּפערל-
פארענטפערט ווערן
דארט גייען ַ
ווערטער ַאז ָ
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פארפירער
האבן אפילו די געלטגייציגע "אלייענס" ַ
וואלן ָ
איין וואך פאר די ַ
נאך ַאנערקענט ַאז מ'קען נישט שטיצן ַאזעלכע ָאפענע העצערייען קעגן
ָ
טאש איבערגעוואויגן
האט די ַ
"גאנץ" קרית יואלָ ,אבער אין די ענדע ָ
ַ

מיספארשטענדענישן"
ַ
סאך שאלות און
"א ַ
ַ
רוואס 'אונז'
"פא ָ
איבער די ַאלייענס ,און בעיקר ַ
האמיר
אינדארסירט ,און וועמען 'אונז' ָ
ָ
האמיר
ָ
אינדארסירט".
ָ
איז כדאי אויפצודעקן ווער איז דער
האט דער
אינדארסירט ,און ווען ָ
ָ
וואס
'אונז' ָ
האט דער 'אונז'
וויאזוי ָ
אינדארסירטַ ,
ָ
'אונז'
דערנאך וועלן מיר הערשט
ָ
אינדארסירט ,און
ָ
האט
וואס ָ
פארברעך ָ
רעדן פונעם גרעסטן ַ
'מיספארשטענדעניש' און
ַ
געברענגט די
גאר הילכיגע מחלוקת ,בלויז עטליכע נעכט
זא ַ
ָ
בעפאר די וויכטיגע רעדע ,אין שטוב פון איינע
ָ
דאס איז
פון די פירער פונעם צד שכנגד .און ָ
האמיר
די ברענעדיגע שאלה "וועמען אונז ָ
וואס איז ענדערש ַא
אינדארסירט"ַ ,א שאלה ָ
ָ
וואס
קשיא שאין עליה תשובה ,און ַא קשיא ָ
וועט געשטעלט ווערן ביים בי"ד של מעלה ,וואו
די ַאלע ּפערל ווערטער און מילתא דבדיחותא,
נטאזיעס,
פא ַ
און אוודאי נישט די שקרים און ַ
הארבע
פארענטפערן די ַ
וועלן נישט קענען ַ
שאלה קיין כי הוא זה.
דאס מציאות איז ַאז אויסער דער שרעקליכער
ָ
נרא"
מא ָ
אינדארסירן "יונייטעד ָ
ָ
פארברעך פון
ַ
נדידאט דעניס מעקוואטערס צום
ַ
קא
און זייער ַ
נאך
געמאכט ָ
ַ
האט די ַאלייענס
באורדָ ,
טאון ָ
ַ
דאס איז אינעם
יאר ,און ָ
אינדארסמענט היי ָ
ָ
איין
פאר'ן '98סטן דיסטריקט,
פארמעסט ַ
ַאסעמבלי ַ
קראט טוטיני,
דעמא ַ
ָ
געלאפן; די
ָ
וואו עס זענען
דער רעפובליקאנער ברעבענעק און דער
נדידאט קעסטריקאון.
ַ
קא
נרא ַ
מא ָ
ָ
יונייטעד
האט די ַאלייענס נישט
משום איזה סיבה שהוא ָ
נאר זיי
אינדארסירט טוטיני צום ַאסעמבליָ ,
ָ
האבן גענומען ברעבענעק דער רעפובליקאנער
ָ
האט די
היסטאריע ָ
ָ
וואס אין זייער
)טראץ דעם ָ
ָ
קראט,
דעמא ַ
ָ
ַאלייענס געווענליך געשטיצט דעם
באציאונגען מיט די
געהאט ַ
ַ
האבן
און זיי ָ
קאונטי,
קראטישע ּפ ַארטיי פון אראנזש ַ
דעמא ַ
ָ
נדידאט
ַ
קא
קאלע ַ
לא ַ
ובפרט ַאז טוטיני איז ַא ָ
טאון פירער מיט
נרא וועמען די היזיגע ַ
מא ָ
פון ָ
נאנט
געהאלטן ָ
ַ
האבן זיך
וועמען די ַאלייענס ָ
האבן זיי ָאבער מחליט
געשטופטָ ,
ּ
שטארק
ַ
האבן
ָ
סמאל
דא ָ
געווען אויסצודרייען זייער רוקן און ָ
רעפובליקאנער(.
גיין מיטן ּ
אינטערעסאנט צו דערציילן ַאז דעם
ַ
איז
האבן זיי שוין
ָ
אינדארסמענט
ָ
ברעבענעק
וואלן ארויסגעשיקט אויף
בעפאר די ַ
ָ
מיטוואך
נערשטאג
ָ
דא
די ּפאסט ,און ביים אסיפה יענעם ָ
האט מען געהערט
קאורטָ ,
ָאוונט אויף העיס ָ
ווי איינער פרעגט די פירער פון די ַאלייענס
אינדארסירט ברעבענעק,
ָ
האט עטץ
רוואס ָ
"פא ָ
ַ
האטס זיך בכלל
פאר אונז? עטץ ָ
ער איז גוט ַ
עפעס הבטחות
באקומען ּ
פארבינדן מיט אים צו ַ
ַ
אין אויסטויש פון די שטימעןַ ,אזוי ווי דער סדר
אינדארסמענטס?"
ָ
איז ביי
וואס מיינט איר חשוב'ע ליינער איז דער תירוץ
ָ
"מיספארשטענדעניש"? די ערשטע
ַ
אויף די

האט
באנדע ָ
וואס איינער פון די ַאלייענס ַ
מאל ָ
ָ
נדידאט
ַ
קא
פארבינדען מיט דעם ַ
זיך בכלל ַ
'נאך'
טאג ָ
פרייטאג ,איין ָ
ָ
ברעבענעק איז געווען
אינדארסירונג! עס איז אומגלויבליך,
ָ
זייער
געווארן
ָ
באשטעטיגט
וואס איז ַ
פאקט ָ
ָאבער ַא ַ
דאס איז די
דורך די ַאלייענס זעלבסט ,און ָ
ּפרעסטיזשפולע 'אונז' וועמען דער רעדנער
געמאכט
ַ
דארט זענען
רימט ַאזוי ,ווי גלייך ָ
נאכ'ן
באשלוסןָ ,
ַ
געווארן אויסגערעכנטע
ָ
דרינגליך אדורכטראכטן און זיצן מיט ַאלע
טאג.
צדדיםַ ,א נעכטיגן ָ
געפאסט
ַ
ועל הכלל כולו יצאַ ,אזוי זענען
באשלוסן פאר וועמען די  1,860וויילער
געווארן ַ
ָ
גייען שטימען.
צוריק צו די ּפערל ווערטער...

בדרך כלל ווייסט נישט דער ַאלגעמיינער
וואס
פאר'ן רבים ,און ָ
וואלן מיינען ַ
וואס די ַ
עולם ָ
האמיר
וואס אונז ָ
פאר'ן יחיד .דורכדעם ָ
ס'מיינט ַ
מעריקאנער
ַ
וואס איז דער ַא
וואוטסָ ,
ַא כח פון ָ
קאל
לא ַ
קעש ,קענען מיר אונז ָאנקומען צו ָ
גאווערמענט ,סטעיט
קאונטי ָ
גאווערמענטַ ,
ָ
גאווערמענט ,ווייל
גאווערמענט און פעדערעל ָ
ָ
וואוטס .ווי גרעסער
נאמבער פון ָ
האמיר ַא ָ
אונז ָ
וואוטס איזַ ,אלס שטערקער
נאמבער פון ָ
דער ָ
מעריקאנער
ַ
איז דער כחַ .אזוי ַארבעט דער ַא
סיסטעם.
וואס
זאכן ָ
איך וויל אויסרעכענען עטליכע ַ
וואס אונז
פאר'ן כלל ,ווייל ָ
האמיר געטון ַ
אונז ָ
פאר'ן ּפרט פון מענטשן קענען מיר
האמיר געטון ַ
ָ
האקעלע
נישט אויסרעכענען ,ווייל ס'איז זייער ַ
ענינים )דער הויפט חלק פון די "האקלקייט" פון

פאר די ַאלע טובות
פאקט ַאז ַ
די ענינים איז דער ַ
צאלן ,און
בא ָ
געלאזט שיין ַ
ָ
האט מען זיך
הפרט ָ
קאלע
לא ַ
באציאונגען מיט די ָ
אויסגענוצט די ַ
באהערדע צו דינען ַאלס "עקספעדייטערס"
ַ
ווי געשריבן באריכות אין ַאן ַאנדערן ַארטיקל
אינעם היינטיגען נומער( .

איך וויל ָאנהייבן מיט'ן בית החיים ,אונזער
מ'דארף
דא ַא געזעץ ַאז ַ
נייער בית החיים .ס'איז ָ
יאר.
פארם יעדעס ָ
פיילן ַא טעקסט-עקזעמפט ָ
דארף
ניזעישאןַ ,
ָ
רגא
יעדע טעקס-עקזעמפט ָא ַ
נאך ווייטער
פארם ביז ַא ּפרילַ ,אז מ'איז ָ
פיילן ַא ָ
מ'האט נישט געפיילט ביז
ָ
עקזעמפט .אויב
דאס ערשטע
צאלן טעקסעסָ .
דארף מען ָ
ַא ּפרילַ ,
האבן
האט עקזיסטירטָ ,
וואס דער בית החיים ָ
יאר ָ
ָ
)דאס איז איינס
פארםָ ,
זיי נישט געפיילט דעם ָ

ביישפילן ,וואו ער אטאקירט
ּ
פון די מערערע
זיין אייגענעם לאגער ַאלס ַאן אומבאלומפערטע
צאלט נישט,
מ'בא ָ
ַ
ווירטשאפט ,מ'פיילט נישט,
ַ
האט מען
נאכדעם ָ
מ'טראגט נישט קיין עול ,און ָ
ָ
האבן
טענות אויף יעדן אויסער אויף זיך( און זיי ָ

לאר .אונז
דא ַ
באקומען ַא ביל פון זעכציג טויזנט ָ
ַ
וויאזוי מ'קען זיך
האמיר ּפרובירט בכל אופנים ַ
ָ
לאר.
דא ַ
ַאן עצה געבן מיט די זעכציג טויזנט ָ
)פארזעצונג אויף זייט (17

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (16

מ'האט אונז
ָ
געווארן ַאז
ָ
דער סוף איז
זא מין
רהאן ַא ַ
ס'פא ַ
ַ
לבאני ַאז
גע'עצה'ט אין ָא ַ
זאךַ ,אז מ'פירט דורך ַא געזעץַ ,א נייער געזעץ,
ַ
זאגט ַאז
וואס דער געזעץ ָ
ספעציעל געזעץָ ,
ַא ּ
יאר צוריק מיט די טעקסעס,
מ'קען צוריקגיין ַא ָ
יאר
און מ'טוט פטר'ן די טעקסעס מיט ַא ָ
האמיר
פאר ַא טעקס עקזעמפט .אונז ָ
צוריק ַ
לארקין) ,אפשר איז
טאר ַ
סענא ָ
ַ
געארבעט מיט
ַ
"אלייענס" וועלכע
רוואס די ַ
פא ָ
דאס די סיבה ַ
ָ
צייכענען זיך אויס מיט די מדה פון "כפויי טובה"
לאנג-יעריגן
אינדארסירט דעם ַ
ָ
האט נישט
ָ
פריינט פאר קרית יואל סענאטער לארקין ביי
נאוועמבער,
רגאנגענעם ָ
פא ַ
פארמעסט ַ
זיין ַ
לקיים מה שנא' וישלמונו רעה תחת טובה(

געהאט שוועריקייטן צו
ַ
האמיר אונז
החייםָ ,
באקומען ַא ּפערמיט צו קענען בויען ַא טהרה
ַ
רהאנדלט מיט די
פא ַ
האמיר ַ
שטיבל .למעשהָ ,
געווארן
ָ
)וואס זענען געשטעלט
טאון לאויערס ָ
ַ
סופערווייזער מר .דאולס ,וועמען
טאון ּ
דורכ'ן ַ
רראטן און
פא ָ
נאכט מיאוס ַ
דא היינט ַ
מיר גייען ָ
שטימען פאר זיינע דם-שונאים די יונייטעד
מ'האט
ָ
קלאסישע כפויי טובה (..און
ַ
נרא,
מא ָ
ָ

מ'האט
ָ
געטשעינדזשט די לשונות ,און
מ'האט געדרייט ַאהין,
ָ
געדרייעט ַאהער און
מ'האט עס ב"ה
ָ
לעגאל און
ַ
ס'געווארן
ָ
ווילאנג
ַ
דורכגעפירט.
איר הערט ,מ'טוישט לשונות ,מדרייט ַאהער
מ'מאכט חוזק פונעם
ַ
מדרייט ַאהיןּ ..פלעין ּפשוט
נאך אויף דערמיט בפני קהל
געזעץ ,מ'טוט זיך ָ
ועדה ,מ'טונקט איין ָאפיציעלע ערוויילטע אין
נאכדעם שיקט מען זיי ליפטערן
רופציע ,און ָ
קא ּ
ָ
דראנג ,און מ'גייט
ַ
מ'ווארפט זיי איבער'ן
ַ
און
שטיצן זייערע שונאים די "יונייטעד מאנרא"
דאס איז "אונזער וואל כח!"
ָ

סעמבלימאן דזשעימס סקופיס ,מיט די
ַ
מיט ַא
שטאט.
ָ
סענאטארס און ַאסעמבלי-לייט פון
ָ
קאלס.
געמאכט ָ
ַ
טעלעפאנירט,
ָ
האמיר
אונז ָ
ס'געווארן
ָ
ס'האט געדויערט ַא ּפ ָאר חדשים.
ָ
דאס
דערפארָ .
ַ
מ'האט געוואוט
ָ
ַא געזעץ,
זאך ווען מ'רעדט פון ּפערמיטן
און די זעלבע ַ
ווערנאר
ָ
גא
דורכגעגאנגען און דער ָ
ַ
געזעץ איז ַא
וואס ער בויעט,
האמיר ר' ישראל'ס ַאלע בנינים ָ
ָ
ומאו דער
קא ָ
דאס אונטערגעשריבן) ,אויך ָ
האט ָ
ָ
האמיר אים
וואס ער בויעט יעצט די נייע בניניםָ ,
ָ
פארדינט זייער שטיצע
האט נישט ַ
ווערנאר ָ
ָ
גא
ָ
סאך געלט )לייען :דורך מר.
געשפארט זייער ַא ַ
ּ
האט
וואס לויט'ן רעדנער ָ
טראץ דעם ָ
יארָ ,
היי ָ
באקומען די ּפערמיטן.
פינאנציעל ,נאך א הארלי דאולס( מיט'ן ַ
ַ
רויסגעהאלפן
ָ
ער זיי ַא
ראבלעם מיט די העלט
געהאט ַא ּפ ָ
ַ
האמיר
אונז ָ
סימבאל פון די גוטע מדות פון 'כפויי טובה' מיט
דעפ ַארטמענט מיט אונזערע טרעילארס וואו די
ּ
וואס די אלייענס צייכנט זיך אויס ,און בכלל
וואס
וואס העלפן מיידל סקול איז געוועזן ,און דורך דעם ָ
אויב שטימט מען נישט פאר די ָ
גאנצן וואל-כח? זיי )נאכאמאל ,ווער זענען די זיי ? מר .דאולס
האט מען בכלל פון דעם ַ
וואס ָ
ָ
מיטגעארבעט מיט
ַ
האבן
פאר "קהל יטב מיט די טאון באורד( ָ
געשפארט ַ
ּ
מ'האט
ָ
תיקו( און
נשיפ,
רילעישא ּ
ָ
געהאט ַא גוטן
ַ
מ'האט
ָ
לב" פערציג אלפים .יעצט ּפרובירן מיר אויף די אונז און
שפארן זיך
געהאט די מעגליכקייט צו ּ
ַ
האמיר
ָ
רהאנדלען.
פא ַ
צוואנציג צו ַ
ַאנדערע ָ
וואסער
לאר ַאריינצולייגן ַא ַ
דא ַ
הונדערט טויזנט ָ
קיינמאל נישט ווערד
ָ
וואלט
וואס ָ
האבן ,יעדע סיסטעם ָ
מ'דארף ָ
ַ
וואס
ַאלע ּפערמיטן ָ
גארנישטָ .אבער היות די רילעישאנשיפ
ראטעס געווען ָ
פארשידענע ַ
רהאנען ַ
פא ַ
זאך ,איז ַ
ַ
דאס געקענט
האמיר ָ
האבן געהאטָ ,
וואס מיר ָ
ָ
מ'טשארדזשט די ּפערמיט-פי פון יעדן
ַ
וויאזוי
ַ
רשפארן) .ווארטס צו ..באלד גיימיר גיבן די
פא ּ
ַ
געהאט די מעגליכקייטן
ַ
האמיר
בילדינג .אונז ָ
ָא ּפצוהאנדלען )לייען :מיט הארלי דאולס דער
)פארזעצונג אויף זייט (18
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§
¹Á»²¿ÇÁÆ Á·ÈÇÁ ¸² ¾Å ¤̄ ÇÃÈ
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דער "קאזאק הנגזל" קונטרס וואס האט איבערצייגט אלע קרית יואל'ער
קלאר דעם גאנצן אמת איבער די "גזילה טרעילארס"
קליפ און ָ
ּ
איינוואוינער

סופערווייזער און די יעצטיגע טאון באורד(

האמיר געבויט ַאז
וואס אונז ָ
ַאלע בנינים ָ
וויאזוי מ'טוט
מ'זאל גיין לויט ַאנדערע אופנים ַ
ָ
מ'האט
ָ
שאצן די ווערד פון דעם בילדינג ,און
ָא ּפ ַ
געשפארט צענדליגער צענדליגער טויזנטער
ּ
זיך
לארס.
דא ַ
ָ
האט מען יעצט געוואלט
די מיידל סקולָ ,
דאס
געוואלט בויען העכערָ ,
ָ
מ'האט עס
ָ
בויען,
נאר נידריגער.
געלאזט בויען ָ
ָ
האט נישט
געזעץ ָ
באורד )וואס
זאונינג ָ
רהאנדלן מיט די ָ
פא ַ
דורך ַ
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Yeshiva’s status unclear
after multiple violations

ווערט געשטעלט דורך הארלי דאולס מיטן
האמיר געקענט דורכפירן ַאז
טאון באורד( ָ

מ'האט עס געבויעט העכער.
ָ

עס איז כדאי ַארויסצוברענגען ַאז ווען
מ'רעדט פון בויען העכער ָאדער נידריגער רעדט
פארדינט
האט ַ
וואס מען ָ
שטאק ָ
ָ
מען נישט פון ַא
גאנצע רעדע
קלאס-צימערן ,די ַ
ָאדער עטליכע ַ
געוואלט
ָ
האט
וואס מען ָ
איז פון זיבן פיס העכער ָ
פאר די שיינקייט פונעם בנין )לקיים מה שנא'
וראו כל עמי הארץ ....ווייל ווען ס'קומט צו
זיי איז דאך נישט גילטיג דער ניגון פון "למה
"דאס איז נישט
תתראו"" ,הצפינו עצמיכם" ,און ָ
געווען דער דרך פון רביה"ק זי"ע ...זיך צו רייצן
האט מען
פארדעם ָ
וואס ַ
מיט די גוים" ...כידוע( ָ
באורד".
זאונינג ָ
רהאנדלט מיט די ָ
"פא ַ
ַ
לעומת זה.....דער בית החיים וועל איך
זאך.
נאך ַא ַ
צוריקגיין ָ

צאמגעשטעלט פון
דער בית החיים איז ַ
דאס געזעץ איז ַאז מ'קען
רא ּפערטיסָ .
דריי ּפ ַ
נישט אפראווען און געבן ַא ּפערמיט אויף
זאך אויב ס'באשטיייט פון דריי
סיי וועלכע ַ
ס'נאך נישט
רא ּפערטיס ,און היות ָ
עקסטערע ּפ ַ
ס'נאך נישט
פאראייניגט און ָ
אינגאנצן ַ
ַ
געווען
געווען געקלאוזט אויף אלע חלקים פונעם בית

GITTEL EVANGELIST/Times Herald-Record

Ohel Torah, a boys’ yeshiva at 158 Greycourt Road in Chester, was
ordered closed in March by the Orange County Health Department
and the Town of Chester for food-safety, sanitary and code violations.

soil tests, still to be scheduled,
to ensure adequate septic conditions can be met. “If that all
goes well … then they can go
before the Planning Board and
apply for the proper (operat”ing and occupancy) permits,
he said.
gevangelist@th-record.com

sion, raw sewage was observed
spilling onto the ground outside
the building. That violation was
rectified, Gaeta said.
In addition, he said, the yeshiva owes $22,000 in fines that
must be paid before the required permit can be issued.
Mlcoch said the Health Department would be present for

town has moved to have the
Sheriff’s Office come in and
padlock the building, which
may now be a moot point, given
that it is empty.
Representatives of the yeshiva are due to appear May 19 in
Chester Town Court to answer
the zoning violation charges.
The school’s principal did not
return several calls this week
seeking comment.
Health Department documents obtained under the state
Freedom of Information Law
reveal a raft of violations dating back more than a year,
ranging from food-safety and
hygiene issues to an inadequate
septic system.
Gaeta said the school had
been cited about 15 times since
January 2013 for public health
hazard violations. On one occa-

proved septic system.
As late as March 26, however,
dozens of Hasidic boys could
be seen occupying the building, in apparent defiance of the
orders.
“The county is going to have
to be the lead agency in shutting them down,” Mlcoch said
then. Within days after that, the
building appeared to be vacant
and has remained so, he said.
A county spokesperson declined to comment on the record regarding the matter.
Tim Gaeta, senior public
health sanitarian with the county Health Department, said his
agency’s “only authority is to
close down the food service
portion of the facility. We cannot prevent them from entering
”the building for other uses.
There is no indication the

BY GITTEL EVANGELIST
Times Herald-Record

CHESTER — A boys’ yeshiva cited numerous times over the
past year for sanitary and zon– ing violations is now closed
but whether that’s due to multiple closure orders or merely a
monthlong Passover break remains unclear.
The yeshiva, called Ohel Torah and located at 158 Greycourt Road, was ordered closed
by the town on March 10 because the property lacks a certificate of occupancy and building permit to operate a school,
Chester Building Inspector Joseph Mlcoch said.
The yeshiva was also ordered
closed by the county Health
Department on March 12 for
serving food without the needed permits and lacking an ap-

ראבלעמען און גוי'אישע
מענטאלע ּפ ָ
ַ
ענוויירא
ָ
האט
מה נשתנה? ווען דער בילדינג אין טשעסטער ָ
איינוואוינער רעדן זיך אפ אויף אומצאליגע מיסברויכן מעג מען זיך ּפלוצלינג 'רייצן מיט די שכנים'!?...

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (17

יישר כח פאר הארלי דאולס מיט די טאון באורד
קאונסיללייט ,וואס ווארטן אויף זייער יישר
כח די גאנצע צייט פון די דרשה אינדרויסן פון
שול.(..
ראבלעם' מיט די
ווען מ'רעדט איבער דעם ּ'פ ָ
"גזילה-טרעילארס",
ָ
דעפ ַארטמענט אין די
העלט ּ
סאך מער ווי ַא
איז וויכטיג אויפצואוויקלען ַאז ַא ַ

שפעטער ַאריין ַא
בעל דרשן זעלבסט גיט ּ
מוסר ּפ ָארציע פאר די הנהלת הקריהָ ,אבער
אין טשעסטער צווישן אלע גויאישע שכנים
ראבלעמען,
"פאררעכטן" די ּפ ָ
דארף מען נישט ַ
ַ
נאר מ'גייט דורך אן אונטער-טירל מיט
ָ
מ'שפילט אויס די געזעצן.
ּ
נעקשאנס' און
ָ
'קא
ָ
דאך נישט אויפרייצן די גוי'אישע
מ'טאר ָ
ָ
איי
שכנים? הא לן והא להו.

מ'דארף שטיצן הארלי דאולס
רשטאנען ַאז ַ
ַ
פא
נאך די אלייענס ַ
האט ָ
יאר צוריק ָ
קוים ַא ָ
סופערווייזער ,און ַאז מ'מעג מכלומר'שט זיך 'רייצן מיט די שכנים'
פאר ּ

דארט געווען,
ראבלעם איז ָ
"וואסער סיסטעם" ּפ ָ
ַ
סאך מער
פארלירן ַא ַ
געדראעט צו ַ
ָ
האט זיי
עס ָ
לאר ,ווען
דא ַ
איינמאליגע הונדערט טויזנט ָ
ָ
ווי אן
דעפ ַארטמענט
האט די סטעיט העלט ּ
שפעטער ָ
גאנצע יערליכער
געוואלט אפשטשעלן זייער ַ
ָ
האבן
וואס זיי ָ
גראם צוליב דעם ָ
רא ַ
לאנטש ּפ ָ
ָ
טרעילארס בגזילה אויף ַא
ָ
ארויפגעשטעלט די
צווייטנ'ס פראפערטיָ ,אן קיין ּפערמיטס און ָאן
סי-אוו-או'ס.
ָ
קיין
גארנישט מיט
געהאט ָ
ַ
האט נישט
"דאס" ָ
ָ
וואס
דאס ָ
קיין 'רילעישאנשיפ' ,ווען נישט ָ
דער ווילעדזש קוקט ַאוועק פון זייערע עוולות,
ראכן ַאז
רשפ ָ
פא ּ
האבן הייס ַ
וואס זיי ָ
נאכדעם ָ
ָ
פאר א צייט
דארט ַ
נאר ָ
די טרעילארס זענען ָ
פון  12ביז ַאכצן חדשים )כמבואר באריכות
קליפ און
ּ
וואלטן זיי
זאק הנגזל'(ָ ,
'קא ַ
בקונטרס ָ
פארלוירן יערליך שווערע אלפים ורבבות
קלאר ַ
ָ
פארשטייט זיך ַאז קיין
גראםַ .
רא ַ
לאנטש ּפ ָ
פונעם ָ
דערפאר,
ַ
באקומען
האט קיינער נישט ַ
יישר כח ָ
נישט דער ווילעדזש פארן לאזן אפערירן אן קיין
פערמיטס און סי אוו או ,און נישט די הנהלת
גאסט די
אומגעלאדנטער ַ
ַ
המתיבתא וועמענ'ס
יארן.
טרעילארס זענען געווען די ַאלע ָ
ָ
די גרעסטע איראניע איבער די גזילה-
מ'דערמאנט 'רילעישאנשיפס'
ַ
טרעילארס ווען
ָ
וואס זיי
איזַ ,אז דער אמת'ער 'רילעישאנשיפ' ָ
יארן מיט די אייגנטימער
געהאט ַאלע ָ
ַ
האבן
ָ
האבן זיי
ראודָ ,
מאונטען ָ
לאט אויף ַ 11
פונעם ַ
וואלן ...אלס
אויך אנגעוואוירן ביי די יעצטיגע ַ
א חלק פון זייער "כפויי טובה נוסח אלייענס"...
וויאזוי
ַ
וואס ווייסט
מפ ַאני ָ
קא ּ
דאס איז ַא ָ
ָ
מ'האלט 'רילעישאנשיפס'...
ַ
לאמיר ווייטער הערן
ָאבער ָ

זאך איז געווען די בני יואל זייער
די זעלבע ַ
געהאט
ַ
האבן זיי
בילדינג אין טשעסטער ָ
געוואלט געבן ַא
ָ
מ'האט זיי
ָ
ראבלעמען און
ּפ ָ
וואס אונז האמיר
גרויסע "פיין" ,און דורכדעם ָ
מאכן ַאז
האמיר געקענט ַ
אינטערווענירט ָ
מ'האט
ָ
דער "פיין" זאל דערווייל שטיל ווערן,
דאס איז
באצייטנס ,און ָ
געלאזט עפענען ַ
ָ
זיי
געהאט די
ַ
האמיר
וואס אונז ָ
געווען דורכדעם ָ
קאונטי ָאפישעל.
נעקשאנס מיט די ַ
ָ
קא
ָ

וואס דער
נאר צו דערציילן ,די 'פיינס' פון ָ
ָ
געהאט מיט
ַ
האט
גאבטער רעדנער רעדט ָ
בא ַ
ַ
מענטאלע אישוס )בייגעלייגט פריערדיגע
ַ
ענוויירא
ָ
סארט איבער וועלכע דער
זייט( ,פון ַאן ענליכן ָ

האמיר אונז ,אויב דער עולם
יאר ָ
רא ָ
פא ַ
ַ
געדענקט ,געוואוט אינאיינעם מיט'ן ווילעדזש.
האמיר געוואוט אינאיינעם מיט'ן ווילעדזש
אונז ָ
זאלמיר לעבן
געוואלט ַאז אונז ָ
ָ
האמיר
ווייל אונז ָ
רטראגן
פא ָ
זאלן זיך קענען ַ
דא בשלום און אונז ָ
ָ
מ'זאל אונז נישט דיסקרימינירן ,היות מיר
און ָ
צאלט.
צאלן טעקסעס ַאזויווי יעדער ָ
ָ
געגאנגען צו איינעם פון
ַ
איך ּפערזענליך בין
מ'זאל זיך
זייערע מנהיגים און געבעטן זיך ַאז ָ
לאמיר ַארבעטן אינאיינעם.
רא ּפזעצן און ָ
ַא ָ
געזאגט ַאז מ'וועט עס
ָ
מ'האט
ָ
כאטשיג
ָ
האמיר אונז געוואוט אינאיינעם מיט
ערלעדיגןָ ,
זיי.
דא הייבט די דרשה ָאן צו ַאדרעסירן
ַאזוי ווי ָ
יאר ,איז
ריאר און היי ָ
פא ָ
די אינדארסמענטסַ ,
אפשר וויכטיג צו געבן ַא קורצע הקדמה ַאז
פארשטיין דעם הונטערגרונד פון די ַאלע
מ'זאל ַ
ָ
שקרים.
געווארן ַא ווילעדזש בשנת
ָ
קרית יואל איז
תשל"ז בהסכמתו ובעידודו פון אונזער הייליגן
מייסד מרן רביה"ק זי"עַ ,אלס דער ערשטער
געווארן אויפגענומען דורכ'ן רבי'ן
ָ
מעיאר איז
ָ
לעגענדארער עסקן און רוח החיים
ַ
זי"ע דער
שטאט קרית יואל פון די ערשטע
ָ
פון די
לעפקאוויטש ז"ל .ר'
ָ
מינוט ,הרה"ח ר' לייבוש
מעיאר פאר אומגעפער
ָ
לייבוש איז געווען דער
יאר ביז צו זיין פטירה לחה"ה ,ווען כ"ק
צוואנציג ָ
ָ
האט ממנה
מרן רביה"ק בעל ברך משה זצ"ל ָ
געווען אונזער חשוב'ען ראש הקהל הרה"ח ר'
מעיאר פון
ָ
אברהם ווידער הי"ו ַאלס דער נייער
נגעהאלטן ביז
ַ
האט ָא
דאס ַאלעס ָ
די קרית יואלָ ,
וואלן ,און ָאן קיין
שנת תשס"א ָאן קיין ווילעדזש ַ
רשטאנען ַאז
ַ
פא
האט ַ
פארמעסטן ,ווייל יעדער ָ
ַ
דער רבי זצ"ל איז דער מרא דאתרא ,און ַאז ער
וואס זיך
נישטא ָ
ָ
מעיאר ,איז
ָ
שטעלט ַאריין ַא
קעגנצושטעלן.
יארן פון ווען רביה"ק בעל
דורכאויס די ערשטע ָ
האט איבערגענומען דעם שבט
ברך משה זצ"ל ָ
נאכדעם ווען דער רבי
הנהגה בשנת תשל"ט ,און ָ
שליט"א
ַ
האט געשטעלט כ"ק מרן רבינו הגה"ק
ָ
גרופירט ַא קליקע
האבן זיך ּ
ַאלס מרא דאתראָ ,
רשידנארטיגע
ַ
פא
פון עזי ּפנים וקשי עורף ,צוליב ַ
האבן
זעלבסטגייציגע אינטערעסן ,און זיי ָ
אויף יעדן אופן ּפרובירט אונטערצוברעכן דעם
סמכות און די הנהגה פונעם רבי'ן זצ"ל דער ברך
וואס איז
גאר שענדליכע אופנים ָ
משה אויף ָ

האט
דאס ָ
לאץ איבערצו'חזר'ןָ ,
דאס ּפ ַ
דא ָ
נישט ָ
שאפונג פון אייגענע מוסדות
ַאריינגענומען די ַ
קעגן דעם מפורש'ן איסור פונעם בית דין הגדול
דעמאלסדיגער
ָ
שבירושלים ועל צבאם דער
ירושלימער רב הגה"ק בעל מנחת יצחק זצ"ל
שפעטערדיגער ירושלימער רב הגה"ק
און דער ּ
הרמ"א פריינד זצ"ל ,הגה"ק הרי"צ דשונסקי
זצ"ל און די ַאנדערע חברי הביד"צ.
יארן
נגעהאלטן די ַאלע ָ
ַ
האבן זיי ָא
די מחלוקת ָ
בתקופת כהונת מרן רבינו בעל ברך משה זצ"ל,
רשטארקט ָאנגעהויבן
ַ
פא
נאך מער ַ
האט זיך ָ
און ָ
יארן ַארום תשנ"ט ווען דער שטן
פון די ָ
מאסקעס,
רשאפט נייע ַ
פא ַ
האט זיך ַ
המחלוקת ָ
פארמעסטן
זאלן זיך ַ
וואס ָ
און נייע עזות ּפנימ'ער ָ
טמאר בכלל
סא ַ
צו צוברעכן די כח ההנהגה אין ַ
שטאט קרית יואל בפרט,
ָ
דא אין די הייליגע
און ָ
ַאזוי ווי דער רבי זי"ע פלעגט שטענדיג צו חזר'ן
דעם הבוחר בירושליםַ ,אז ווי הייליגער דער
האט דער שטן ַא גרעסערע שליטה
מקום איז ָ
פארלייגט גרויסע כוחות דערקעגן.
און ער ַ
באקומען
האט די מחלוקה ַ
בשנת תשס"א ָ
וואס איז ביז
וואלן"ָ ,
ַא שלייער פון "יושר'דיגע ַ
וואס
עפעס ָ
דעמאלס געווען ָאנגענומען ַאלס ּ
ָ
מ'רירט נישט צו .קלערנדיג ַאז מיט די נייע פלייץ
דעמאלס
ָ
געפלאקערט
ַ
האט
וואס ָ
פון מחלוקת ָ
מאמענטום און איבערנעמען די
האבן ָ
וועלן זיי ָ
דעמאלס
ָ
האט מען
דא אין קרית יואלָ ,
הנהגה ָ
מ'האט
ָ
נדידאטן און
ַ
קא
גאנזשירט עטליכע ַ
ַא ַ
גאנג איינע פון די שענדליכסטע
געלאזט אין ַ
ָ
דאס
היסטאריע פון ָ
ָ
מפיינען אין די
וואל-קא ּ
ַ
דאס
נאך היינט וויי ָ
יהדות החרדית .עס טוט ָ
הארץ צו קלערן וויפיל ביטול תורה און מחלוקת,
ַ
מסירות ומלשינות ,ערכאות ,חילול ד' ,און דער
געגאסן,
ָ
דא
האט זיך ָ
וואס ָ
מבול פון השחתה ָ
דאנק דעם טרוים פון "איבערנעמען די
ַא ַ
ווילעדזש".
וואלן זענען געקומען
ויהי אחרי המגיפה ,די ַ
האט זיך געזעצט ,בוקר
געגאנגען ,די שטויב ָ
ַ
און
מעיאר
ָ
ויודע ה' את אשר לו ,ווי דער חשוב'ער
דעמאלס
ָ
האט
און ראש הקהל ר' אברהם הי"ו ָ
האב געווינען ָאדער יענער
געזאגט "נישט איך ָ
ָ
האט געווינען! און די
טמאר ָ
סא ַ
פארלוירןַ ,
האט ַ
ָ
פארלוירן!" און
האבן ַ
וואס ווילן איר צוברעכן ָ
ָ
פאקט ,פון הימל
דאס איז ווירקליך געווען דער ַ
ָ
האט מען געוויזן ַאז עס איז נישט קיין שטח
ָ
הפקר ,ונהפכו פניהם כשולי קדירה.
דורכפאל,
ַ
נישט קענענדיג פארנעמען דעם
ראצט ַא נייע
רויסגעשפ ָ
ּ
דעמאלס ַא
ָ
האט
ָ
נאמען
ַאזויגערופענע 'ארגאניזאציע' מיט'ן ָ
האט
"קעי .זשעיַ .אלייענס" ,דעם ציל זייערער ָ
רשטאנען,
ַ
פא
דעמאלס נישט גענוי ַ
ָ
נאך
מען ָ
געהאט
ַ
נאכנישט
דאן ָ
האבן זיי ַ
ָאדער אפשר ָ
האט
יארן ָ
קיין געהעריגע צילָ ,אבער מיט די ָ
דאס געדינט ַאלס ַא "וואוטינג בלאק דרייוו",
מ'האט
ָ
האט מען גענוצט ווען
נאמען ָ
ד.ה .דעם ָ
זאל גיין
לאגער ָ
געוואלט ָאנדרייען יענעם ַ
ָ
האפנדיג
שטימען אין די ַאלגעמיינע וואלןָ ,
דערמיט צו בויען ַאן אייגענעם "בלאק-וואוט",
ַאקעגן דעם "אנ"ש בלאק-וואוט" ,און ַאזוי איז
מאכן
האט ָאנגעהויבן ַ
וואס ָ
געבוירן דער 'אונז' ָ
וואלן.
אינדארסירונגען ביי ַ
וואלן
יאר ווען עס איז געקומען פאר די ַ
יעדעס ָ
פארטיילט
געהאנגען צעטלעך און ַ
ָ
האבן זיי
ָ
ליטעראטור פאר וועמען צו שטימען ,געווענליך
ַ
געהאט קיין געהעריגן חשבון
ַ
דאס נישט
האט ָ
ָ
נאר ס'פלעגט זיין בדרך איפכא מסתברא,
ָ
אויב וויל אנ"ש רעכט גייען זיי לינקס ,אויב
מ'זאל שטימען אויף איין
אינדארסירט אנ"ש ַאז ָ
ָ
האט ער געהייסן שטימען אויף די
ּפ ַארטיי ליניעָ ,
דארף
רוואס דען נישט? ער ַ
פא ָ
אנדערע ליניעַ ,
האט בכלל ַא
עפעס נושא בעול זיין? ער ָ
דען ּ

דאגה ווער עס קומט ַאריין אין ָאפיס?
וואס דער רעדנער
ַאנדערש ווי דער ליגנט ָ
יאר ,ד.ה .ביי די
רא ָ
פא ַ
פארקויפן כאילו ַ
וויל ַ
יא
האבן זיי ָ
וואלן ָ
) 2013תשע"ג-תשע"ד( ַ
האבן זיי אויך
געוואוט אינאיינעם מיט אנ"שָ ,
געמאכט ַאן אייגענע וואל-ליסטע און ַאזוי
ַ
דאן
ַ
נצוהאלטן זייער רעלאוואנץ
ַ
ַארום ּפרובירט ָא
נדידאטן
ַ
קא
ליטישאנס .די איינציגע ַ
ָ
ביי די ּפ ָא
וואס
ריארָ ,
פא ָ
האבן געשטיצט ַ
וועמען זיי ָ
זענען גראדע געווען די זעלבע ווי די וועמען
טאון
אינדארסירט ,זענען געווען די ַ
ָ
האט
אנ"ש ָ
האט די
דאס ָ
נדידאטןָ ,אבער מיינט נישט ַאז ָ
ַ
קא
ַ
מפני דרכי שלום ,אבערוואס,
געטאן ּ
ָ
"אלייענס"
ַ
חוצפה
ּ
געהאט די
ַ
דעמאלס נישט
ָ
נאך
האבן ָ
זיי ָ
טאון
אריינצושטעכן ַא מעסער אין רוקן פארן ַ
באורד דורך שטיצן 'יונייטעד מאנרא' ,וועלכע
ָ
געהאלפן.
ָ
האט זיי זעלבסט
ָ
פאקט איז ַאז ַאלע זייערע
דער טרוקענער ַ
דערמאנטער בית החיים
ַ
בנינים ,און דער
וואס זענען
זייערער ,געפונען זיך אויף שטחים ָ
טאון גרעניצן,
נישט אין קרית יואל נאר אין די ַ
באורד
טאון ָ
און אן די ַאקטיווע הילף פון די ַ
געהאט קיין זכות קיום קיין איין
ַ
וואלטן זיי נישט
ָ
ערווארטעט
ַ
דאך נישט געווען מער ווי
טאג ,איז ָ
ָ
באורד
טאון ָ
וואלן די ַ
זאלן שטיצן אין די ַ
ַאז זיי ָ
וואס העלפן זיי כסדר און נישט די
מיטגלידער ָ
יעניגע העצערישע 'יונייטעד מאנרא' עלעמענטן
דארן
ביי וועמען יעדער חסיד'ישער איד איז ַא ָ
אין אויג.
האט קיינער פון די ווילעדזש נישט
עס ָ
האבן
"אלייענס" קיין טובות ,זיי ָ
געבעטן פון די ַ
נישט געמיינט די טובה פונעם ווילעדזש ,נאר
אויסשליסליך זייערע אייגענע אינטערעסן.
צוריק צו די ּפערל-רייד פונעם ַאלייענס
פראפאגאנדע מיניסטער:

נאך די
למעשה ווען ס'געקומען צום סוףָ ,
האט זיך ָאנגעהויבן דער טומל מיט'ן
וואלןַ ,
ַ
ס'האט זיך ָאנגעהויבן
ָ
נעקסעישאן .ווען
ָ
ַא
האמיר אונז
נעקסעישאןָ ,
ָ
דער טומל מיט'ן ַא
געטראפן מיט ַאלע
ָ
האמיר זיך
ַאריבערגערופןָ ,
האבן
טאון ָאפישעלס .מיר ָ
פיר ָאפישעלסַ ,
מ'האמיר זיי
ָ
רא ּפגעזעצט מיט זיי און
זיך ַא ָ
געבעטן ,היות מ'טוט קעגן אונז דיסקרימינירן,
דא אין קרית יואל,
ראבלעמען ָ
האמיר ּפ ָ
אונז ָ
פאר'ן ווילעדזש
זאגן ַ
זאלסט ָ
בעט מיר ענק ,דו ָ
רהאנדלען וועגן
פא ַ
ַאז דו קענסט מיט זיי נישט ַ
ראבלעמען
ווילאנג אונזערע ּפ ָ
ַ
נעקסעישאן,
ָ
ַא
זענען נישט ערלעדיגט .מאיזה טעם שיהי' איז
עס נישט געשען.

אונזערע ליינער און תושבי קרית יואל בכלל
זענען נישט נאאיוו ,מיר זענען ַאלע ב"ה טייל
פונעם עם חכם ונבון דער עם הנבחרָ ,אבער ווען
דערמאנטע ווערטער ,ווילט
ַ
מיר הערן/ליינען די
זיך קלערן ,צו וועמען זענען די ווערטער געווען
שטאנען פון
בא ַ
געוואנדן? איז דער אוידיענץ ַ
ָ
ַאזעלכע אידיאטן וועמען מ'קען איינרעדן סיי
רא לאקשן?
ספא ַ
ווא ַ
ָ
לאמיר צונעמען די דברי הבל ורעות רוח ,עס
ָ
נעקסעישאן".
ָ
הייבט זיך ָאן מיט ַא "טומל מיט'ן ַא
לאגישע
נא ָ
כרא ָ
מיטגעהאלטן די ָ
ַ
האט
ווער עס ָ
נעקסעישאן ווייסט
ָ
ַאנטוויקלונגען איבער'ן ַא
רא ּפערטי
אז דער סדר ַארבייט ַאז די ּפ ַ
האבן
אייגנטומער פון די גלילות פון קרית יואל ָ
ליקאציע צו ווערן
אונטערגעשריבן אן ַא ּפ ַ
ליקאציע
ַאנעקסירט ַאריין קיין קרית יואל ,די ַא ּפ ַ
טאון ָאוו
ריינגעטראגן סיי צום ַ
ָ
געווארן ַא
ָ
איז
נרא און סיי צום ווילעדזש אין דעצעמבער
מא ָ
ָ
 '13למס'.
עס איז נישט קיין סוד ַאז די ליסטע פון
פארשידענע מענטשן,
אייגנטומער נעמט ַאריין ַ
און טוט אויף קיין וועג נישט דיסקרימינירן קעגן
)פארזעצונג אויף זייט (19

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (18

סיי וועמען אין קרית יואל ָאדער אינדרויסן פון
קרית יואל ,און אוודאי איז לעכערליך צו קלערן
נעקסעישאן" איז
ָ
"א
ַאז דער לעבנסוויכטיגער ַ
וואס שטימען פאר אנ"ש ווי
נייטיגער פאר די ָ
האבן געשטימט פאר די ַאלייענס.
וואס ָ
פאר די ָ
וואקסט בליעה"ר יערליך אין
קרית יואל ַ
מאנגל אין
נאמישע ציפערן און דער ַ
סטרא ָ
ָ
ָא
שטח פאר דירות פירט צו הויכע דירות ּפרייזן
דאס
וואס ָ
ראיעקטןָ ,
גאר געדיכטע דירות ּפ ָ
און ָ
שפירט יעדער איינציגער איינוואוינער פון קרית
ּ
טאן
דאס פארלאנגט פון יעדן יחיד צו ָ
יואל ,און ָ
יארן ביז היינט,
כל מה שביכולתו ,מער ווי ַאלע ָ
צושטאנד קומען.
ַ
נעקסעישאן זאל
ָ
ַאז דער ַא
געמאכט ַאז דער
ַ
האט
ָ
לזא ,ווער
ַא ָ
האבן
נעקסעישאן זאל ווערן ַא "טומל"? מיר ָ
ָ
ַא
דאס זענען די צרי עין,
ביז היינט געוואוסט ַאז ָ
טרויעריג-בארימטע העצערישע "יונייטעד
ַ
די
באלד גענומען
האבן ַ
באנדע ,וועלכע ָ
נרא" ַ
מא ָ
ָ
נעקסעישאן
ָ
אויף זיך ַא מיסיע צו שטערן דעם ַא
האבן ָאנגעהויבן
צושטאנד קומען ,און זיי ָ
ַ
פון
באורד
טאון ָ
לייגן אומגעהויערע דורק אויפ'ן ַ
באדנס זאלן
זאלן נישט דערלויבן ַאז די ָ
ַאז זיי ָ
ַאנעקסירט ווערן קיין קרית יואל ,און ַאזוי ַארום
באווייזן ַאפצושטעלן ח"ו דעם עתיד פון
זאלן זיי ַ
ָ
שטאט.
ָ
רבי'נס הייליגע
באמבע!
דא אין די רעדע ווערן מיר געוואויר ַא ָ
ָ
בארד און פיאות ,כלומר'שט
אויך אידן מיט ָ
תלמידים און חסידים פון רבינו הק' זי"ע דער
מייסד הקריהַ ,אזעלכע וועלכע שטעלן זיך פאר
פאן-טרעגער פון די שיטה הקדושה פון
ַאלס די ָ
האבן נישט מער און נישט ווייניגער
ויואל משהָ ,
שלאסן תיכף נאכן אריינגעבן די אפליקאציע,
בא ָ
ַ
שטאט קרית
ָ
צו נעמען דעם עתיד פון די הייליגע
שלאגן דערמיט
ָ
שפרונג-ברעט צו
יואל ַאלס ַא ּ
יטאל אין זייער ּפערזענליכע ַאמביציעס.
קא ּפ ַ
ַ
און ַאזוי איז זיך ר' יעקב מאיר מודה ברבים
געטראפן מיט ַאלע פיר
ָ
האמיר זיך
דערוועגןָ :

האבן זיך
טאון ָאפישעלס .מיר ָ
ָאפישעלסַ ,
מ'האמיר זיי געבעטן,
רא ּפגעזעצט מיט זיי און ָ
ַא ָ
היות מ'טוט קעגן אונז דיסקרימינירן ,אונז
דא אין קרית יואל ,בעט
ראבלעמען ָ
האמיר ּפ ָ
ָ
פאר'ן ווילעדזשַ ,אז
זאגן ַ
זאלסט ָ
מיר ענק ,דו ָ
רהאנדלען וועגן
פא ַ
דו קענסט מיט זיי נישט ַ
נעקסעישאן) ,ווי כאילו ַאז די ַאלייענס וויילער
ָ
ַא
נעקסעישאן
ָ
זענען נישט ָאנגעוויזן אויפ'ן ַא
ווילאנג אונזערע
ַ
פאר צוגענגליכע דירות(

ראבלעמען זענען נישט ערלעדיגט.
ּפ ָ

וואס
געזאגט ,מ'נעמט ַא גוי ָ
ָ
מ'שטיינס
האט שוין
ַארבייט פאר 'דיינע' אינטערעסן ,ער ָ
פארלוירן ַאלע זיינע גוטע פריינט אין די גוי'אישע
ַ
פאר'ן בלויזן חטא פון 'נישט שטערן קרית
גאס ַ
גאנץ קרית יואלַ ,אלייענס
טאקע ַ
יואל' – און ַ
ַאריינגערעכנט – און מ'טונקט אים איין אין
באלד
ראבלעמען וואס מ'גייט ַ
אינערליכע ּפ ָ
האט עס זיכער נישט קיין
הערן ,אבער מיט אים ָ
שייכות.
דאס ָאנגערופן "בלעק-
אויף ענגליש ווערט ָ
האבן
דארפסט ָ
מעיל" ,מיר ווייסן דאך ַאז דו ַ
אונזער שטיצע ,ביזטו גרייט צו זיין אונזער
שלאק-שמש צו שמייסן דעם ווילידזש על ריב
לא להם ,זענען מיר אויף דיין זייט ,און אויב נישט
רשפארן היל"ת!
פא ּ
גאנץ קרית יואל זיך ַ
זאל ַ
ָ
זאל דער גוי ווערן ללעג ולקלס צווישן אלע
זיינע פריינט אין טאון! לא יאומן כי יסופר! ווען
זאל עס ַאליינס נישט דערציילן,
דער רעדנער ָ
האט
דאס ָ
מאל געגלייבט ַאז ָ
ניטא ָ
וואלט קיינער ַ
ָ
ווירקליך ּפ ַאסירט.
נאך העכער ווען דער
די איראניע קלינגט ָ
טאון איז געווען
רלאנג פונעם ַ
פא ַ
רדינאלער ַ
ַ
קא
ַ
זאלן ַארבייטן צוריק צו עפענען זייער
אז זיי ָ

אומלעגאלער שול הונטערן בית המדרש הגדול,
ַ
דאס וואס צו א דין תורה זענען זיי קיינמאל נישט
געגאנגען ,ביים ריכטער וואו זענען געגאנגען און
לארן פאר קהל,
דא ַ
געמאכט טויזנטער ָ
ַ
שאדן
ָ
און שפעטער פאר אלע תושבי קרית יואל אין
לעגאלע קאסטן ,און זיי האבן פארלוירן ,אחרי
ַ
טאון ַאז זיי
ככלות הכל קומען זיי צום גוי'אישן ַ
זאלן לעזן זייערע פראבלעמען.
טאון אפישעלס
האבן די ַ
וואס מיינט איר ָ
און ָ
באלד
האבן זיך ַ
געענטפערט דערויף? זיי ָ
נטזאגט פון זיך ַאריינמישן אין אינערליכע
ַא ָ
האט
וואס די ַאלייענס ָ
רייבערייען ָאדער טענות ָ
זאגנדיג דערביי
כלומר'שט קעגן דעם ווילעדזשָ ,
האנט-ביי-
"מיר ַארבייטן מיט ביידע פון ענק ַ
האנט ,און מיר זענען גרייט ווייטער צו ַארבייטן,
ַ
וואס מיר קענען
זאך ָ
'דאס' איז ַא ַ
ָאבער ָ
טאן" .עס איז נישט עטיש
בשום אופן נישט ָ
דאס
מאל איז ָ
ניטא ָ
ַ
ראליש ,און
מא ַ
און נישט ָ
אויסגעהאלטן ביזנעסמעסיג און ּפ ָאליטיש ,און
ַ
אז "דער ווילידזש האט פון אונז נאך קיינמאל
נישט געבעטן עפעס קעגן ענקער אינטערעסן".
דא געוואור דעם סוד,
ועל כולם ווערן מיר ָ
דורך די אייגענע "הודאת בעל דין" ַאז שוין
נעקסעישאן
ָ
מ'האט ַאריינגעגעבן די ַא
ָ
באלד ווען
ַ
האט זיך
יאר צוריקָ ,
ליקאציע מיט איבער ַא ָ
ַא ּפ ַ
רויפגעכא ּפט אויפ'ן ַאנטי-
ַ
דער "אלייענס" ַא
נעקסעישאן וואגן און ָאנגעהויבן ַארבייטן
ָ
ַא
מיטגלידערשאפט
ַ
טאון
דערקעגן ,קודם ביי די ַ
האט נישט געטויגט
דאס ָ
זעלבסט ,און ווען ָ
געשלאסן ַא ּפ ַאקט מיט די "יונייטעד
ָ
האט מען
ָ
באנדע צו ַארבייטן מיט זיי צו שטערן
נרא" ַ
מא ָ
ָ
נעקסעישאן.
ָ
דעם ַא
לאמיר ַאריבערגיין צו די מורא'דיגע
ָאבער ָ
דא אויפדעקן:
וואס ער גייט ָ
"דיסקרימינאציעס" ָ
ַ

דאס געטון? איך רעד
וואלט ָ
גוי אין ַאמעריקע ָ
נישט פון ַא בית המדרש .איך רעד פאר סתם ַא
האסטו צוצו'גנב'נען
רא רעכט ָ
ספא ַ
ווא ַ
סיטיזעןָ .
פאקט איז ַאז
לאר? דער ַ
דא ַ
הונדערט טויזנט ָ
דאס איז געשען.
ָ
טעיפ,
ּ
ווען מיר הערן נישט די דרשה אין ַא
גראפן איז
רא ַ
געזאגט ַאז די פאר ּפ ַא ַ
ָ
וואלטן מיר
ָ
וואס ַא
"פורים-קידוש" ָ
ַא צוזאמענגשטעלטער ּ
האט ָאנגעגרייט לכבוד ּפורים.
חדר-אינגל ָ
גאבטער רעדנער
בא ַ
רישא לאו סיפא ,דער ַ
מבאסטישער דערקלערונג
בא ַ
הייבט ָאן מיט ַא ָ
"דאס בית
נאר ַאז ָ
נישט מער און נישט ווייניגער ָ

קאונטי".
לאנגט היינט צו אראנזש ַ
בא ַ
המדרש ַ
דאס חזר'ט ער איבער ַאז "טעקניקלי די
און ָ
קאונטי" און תוך
לאנגט פאר אראנזש ַ
בא ַ
בילדינג ַ
כדי דיבור איז ער ַא מודה במקצת ַאז "פערציג
האבן "זיי"צוריקגעגעבן .און ַא
לאר" ָ
דא ַ
טויזנט ָ
רגע דערויף איז עס ווייטער "הונדערט טויזנט
לאר אונזער געלט".
דא ַ
ָ
היסטאריע פון
ָ
לאמיר צונעמען די
ָאבער ָ
די ּפרשה :מיט נאנט צו צוואנציג יאר צוריק
שלאסן אויפצוגעבן דעם
בא ָ
האט קרית יואל ַ
ָ
גארבעדזש
ַ
נטראקט מיט דרויסנדיגע
קא ַ
ָ
נאנד געהויבן
כא ַ
נא ַ
האבן ָ
פירמעס וועלכע ָ
ריינגעשלעפט תושבי קרית
ּ
די ּפרייזן און ַא
דעמאלס
ָ
אויסגאבן.
ַ
פארגרעסערטע
יואל אין ַ

"גארבעדזש
האט מען געגרינדעט ַאן אייגענע ַ
ָ
קאלעקשאן" סיסטעם ,ווי דער ווילעדזש
זעלבסט נעמט אויף טעגליך די מיסט ,ד.ה פינף
נאר
דעמאלסדיגע ָ
ָ
נשטאט די ביז
ָ
וואך ַא
מאל ַא ָ
ָ
וואך ,צו דער צופרידנהייט פון ַאלע
מאל ַא ָ
דריי ָ
תושבי קרית יואל.
האט דער ווילעדזש
אין יאר  1994למספרם ָ
דא ּפטירט ַא געזעץ פאר די ריינקייט פון
ַא ָ
קרית יואלַ ,אז יעדע רעזידענשאל געביידע איז
פארפליכטעט צו נוצן די ווילעדזש גארבידזש
ַ
סערוויסַ ,אזוי ווי עס איז דער געזעץ אין ַאלע
האבן ַא מוניציפאלער גארבידזש
וואס ָ
געגענטן ָ
בארעכטיגט זיך
סיסטעם ,און קיינער איז נישט ַ
פאר סיי וועלכע סיבה,
אויסצושרייבן דערפון ַ
יא איז אין לדבר סוף ,און עס וועט
ווייל אויב ָ
רנאכלעסיגן צו
פא ַ
אויסקומען ַאז מענטשן ַ
וואס
זאך ָ
דאס איז ַא ַ
גאסןָ ,
האלטן זויבער די ַ
ַ
זא
נאר ַאזוי קען ַא ַ
פארשטייט ַאז ָ
יעדער איינער ַ
פונקציאנירן.
ָ
סיסטעם
וואס קענען זיך אויסשרייבן
די איינציגע ָ
פון נוצן די ווילעדזש גארביזש סיסטעם,
ריין-קאמערציעלע בנינים אן קיין שום
ָ
זענען
האבן געווענליך
רעזידענציאלע באנוצער ,די ָ
האבן ַאן
קוואנטומען פון מיסט און זיי ָ
גרעסערע ַ
האלטן ריין זייער אומגעגנט,
אייגענע אחריות צו ַ
)פארזעצונג אויף זייט (20

וואס
כאטש ס'נישט בא'טעמ'ט צו רעדן פון ָ
ָ
ס'נישטא קיין ברירה.
ָ
דא רעדןָ ,אבער
איך גיי ָ
פאר.
דא גייט ָ
וואס ָ
דער עולם ווייסט נישט ָ

דער 'גארבידזש ביל' בלבול
דאס בית המדרש )וואו די דרשה ווערט
ָ
לאנגט
בא ַ
עגאל ַ
געזאגט ,אויף  5גארפיעלד( ל ַ
האמיר
קאונטי! ווייל אונז ָ
ראנדזש ַ
היינט צו ָא ַ
האט
וואס ָ
מפ ַאני ָ
קא ּ
גענומען די גארבידזש ,די ָ
גארבעדזש איז געווען ַא
ַאוועקגענומען די ַ
געוואלט
ָ
האט
מפ ַאני .די ווילעדזש ָ
קא ּ
ּפרייוועט ָ
גארבעדזש
זאל מיר נוצן די ווילעדזש'ס ַ
ַאז אונז ָ
וועקצוטראגן די גארבידזש .די
ָ
מפ ַאניַ ,א
קא ּ
ָ
לאר,
דא ַ
האט געבעטן זעקס הונדערט ָ
ווילעדזש ָ
פאר צוויי הונדערט
באקומען ַ
דאס ַ
האמיר ָ
אונז ָ
האט מען
לאר ָ
דא ַ
לאר .פאר צוויי הונדערט ָ
דא ַ
ָ
מפ ַאני.
קא ּ
גענומען ַא ּפרייוועט ָ
האט געשיקט יעדן חודש ַא
דער ווילעדזש ָ
ס'האט
ָ
ווילאנג
טאלערַ ,
ביל פון זעקס הונדערט ָ
נגעזאמעלט בילס פון הונדערט טויזנט
זיך ָא ַ
האט ער
טאלער )ד.ה לויט זיין אייגענעם חשבון ָ
ָ
וואס אונז
צאלט קיין בילס!(ָ ,
בא ָ
יאר נישט ַ
דרייצן ָ
האבן
צאלט ,ווייל זיי ָ
בא ָ
האמיר אוודאי נישט ַ
ָ
קא ּפ פון אונז.
מאל ַא ָ
ניטא ָ
דאך נישט גענומען ַ
ָ
ראנדזש
האבן זיי איבערגעגעבן דעם ביל פאר ָא ַ
ָ
געזאגט ַאז
האט ָ
קאונטי ָ
ראנדזש ַ
קאונטי ,און ָא ַ
ַ
אויב דו באצאלסט נישט די הונדערט טויזנט
לאר ,גיי מיר סיזען די בילדינג .טעקניקלי די
דא ַ
ָ
קאונטי ,ווייל
ראנדזש ַ
לאנגט פאר ָא ַ
בא ַ
בילדינג ַ
נאכנישט
האט מען ָ
לאר ָ
דא ַ
די הונדערט טויזנט ָ
צאלט.
בא ָ
ַ
האבן
זיי זענען געווען זייער ָארנטליך און זיי ָ
נאך חדשים קריגן זיך מיט
אונז צוריקגעגעבןָ ,
לאר .מער ווילן זיי נישט
דא ַ
זיי ,פערציג טויזנט ָ
רוואס?
פא ָ
דאס איז אידיש געלטַ .
צוריקגעבןָ .
לאר אונזער געלט.
דא ַ
הונדערט טויזנט ָ
קאונטי! וועלכער
פאר די ַ
צוגענומען .מ'גיט ַ

קאנג.
אויסגעהאמערט למען השלום מיט ָ
ַ
האט
וואס דער ווילעדזש ָ
ָאפיציעלע ּפשרה ָ
דאס
יאר צוריקָ ,אבער ָ
ראוד שול כמעט ַא ָ
טיב לבב וועגן די  5גארפילד ָ
געהאלטן ר' יעקב מאיר פערענץ צו נוצן דעם 'סכסוך'
האט נישט ָא ּפ ַ
ָ
פאר'ן שטן
פארקויפן די נשמה ַ
בארעכטיגן זיין ַ
זינלאזע טענה צו ַ
ָ
ַאלס

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (19

רלאנגען פון די ווילעדזש נישט
פא ַ
די קענען ַ
אויפצונעמען זייער מיסט און זיי זענען
האלטן זייער שטח ריין.
נטווארטליך צו ַ
ָ
רא
פא ַ
ַ
נטראל
קא ָ
זאלן נישט ַארויסגיין פון ָ
זאכן ָ
כדי ַאז ַ
האט דער ווילעדזש געמוזט אריילייגן אין געזעץ
ָ
וואס דינט ַאלס ַא צווייפאכיגער
ַאז יעדער בנין ָ
דארט געפונט זיך למשל
דאס הייסט ַאז ָ
באנוץָ ,
ַ
ַא געשעפט ָאדער ַא בית המדרש און ווערט אויך
דאס ַא
גענוצט פאר דירות ,אויף ענגליש הייסט ָ
גאנצער בנין
דארף דער ַ
"מיקסד-יוז דוועלינג"ַ ,
נוצן די ווילעדזש גארבידזש סיסטעםַ ,אנדערש
וועט עס ווערן ַא קדירא דבי שותפי ,און יעדער
ווארפן זיין מיסט צום שכנ'ס אחריות ,און
וועט ַ
שטאט וועט נישט גערייניגט ווערן ווי עס
ָ
די
דארף צו זיין.
ַ
געווארן
ָ
ראוד איז מתחלה געבויעט
 5גארפילד ָ
ריוואטע הויז פאר ריין רעזידענשאל
ַאלס ַא ּפ ַ
האבן די יעניגע
יאר צוריק ָ
באנוץ ,מיט עטליכע ָ
ַ
געוואלט איינזעהן
ָ
האבן נישט
וואס ָ
מהרסים ָ
אינעם סמכות פונעם מרא דאתרא כ"ק רבינו
דארט
שליט"אָ ,א ּפגעקויפט דעם בנין און ָ
ַאהערגעשטעלט ַא בית המדרש ,קודם אינעם
דאס כסדר
האט מען ָ
דיינונג רום ,צוביסליך ָ
דאס איז דער בית המדרש
אויסגעברייטערט און ָ
רא ּפ די
איבער וועלכע דער רעדנער לייגט ַא ָ
מא .טייל פון דער בנין איז ָאבער עד היום
דרא ַ
ַ
פארבליבן פאר דירות וואו עס וואונען עטליכע
ַ
קיינמאל
ָ
משפחות ,און דעריבער איז דער בנין
ּ
וואס
נישט ארויס פון דעם "מיקסד יוז געזעץ" ָ
זאלן מוזן נוצן די ווילעדזש
רלאנגט ַאז זיי ָ
פא ַ
ַ
געשאצטע ּפרייז
ַ
גארבעדזש סיסטעם ,מיט ַא
ַ
לאר ַא חודש.
דא ַ
פון זעקס הונדערט ָ

האבן
די יעניגע אחריות'לאזיגע עזי ּפנים ָ
געמאכט זייערע אייגענע חשבונות און
ַ
פאר זיי איז בעסער און אפשר
רשטאנען ַאז ַ
ַ
פא
ַ
יק-אפס ּפער
ּ
ביליגער צו האבן בלויז צוויי ּפ
וואך אנשטאט פינעף ,און דאס איבריגע לייגן
ביי משפחת ג"ב און אנדערע שכנים ,דורך נוצן
גארבעדזש,
ַאן אייגענע פירמע צו נעמען די ַ
דאס זעלבסט געווען דער ציל
און אפשר איז ָ
עקטאקל און שפילן נרדף ,וואס
ַ
ספ
מאכן ַא ּ
צו ַ
שלאסן ַאז זיי זענען ּפטור
בא ָ
האבן זיי ַ
דעריבער ָ
גארבעדזש
צאלן זייער חודש'ליכע ַ
בא ָ
פון צו ַ
דא ַאריינצוגיין צי
ביל .מיר זענען נישט אויסן ָ
זייער חשבון איז געווען ריכטיג ָאדער נישט,
פארשטייט ַאז ווען איינער
ָאבער יעדער בר דעת ַ
ביי זיך אין שטוב איז מחליט ַאז די עלעקטריק
רלאנגט צופיל געלט לויט אים ,און
פא ַ
פירמע ַ
צאלן זיינע
בא ָ
דעריבער גייט ער מער נישט ַ
צאלט
בא ָ
באשליסט ַאז ער ַ
בילסָ ,אדער ער ַ
טאון טעקס ווייל ער נוצט נישט די
נישט קיין ַ
רעזולטאטן
ַ
"טאון הייוועי סערוויסעס" גייען די
ַ
שפעטיגן צו קומען ,און די פירמע ָאדער
נישט ּ
רעגירונגס אפיס וועט נעמען שריט דערוועגן.
מוניציפ ַאליטעט אויב
ּ
וואס טוט סיי וועלכע
ָ
צאלט נישט זיין גארביזש ביל? דער
בא ָ
איינער ַ
לאנס גייט ַארויף אויפ'ן
בא ַ
זאגט ַאז דער ַ
געזעץ ָ
צאלט ער
טעקס ביל ,און אויב דעם טעקס ביל ָ
קאונטי טעקס
אויך נישט ,גייט עס ַארויף אויפ'ן ַ
איינצוקאסירן
ַ
האבן שוין זייערע וועגן
ביל און זיי ָ
צומאל מיינען
ָ
וואס קען
צאלטע בילסָ ,
אומבא ָ
ַ
קאנפיסקירן דעם אייגנטום אויב
זאלן ָ
ַאז זיי ָ
גרייכט דער ביל אין הויכע ציפערן.
גאר אן אומאחריות'דיגער
דעריבער איז ָ
לארדיגער"
דא ַ
לאזן ַא "ָ $600
ווירטשאפט צו ָ
ַ

מאך פונעם ווילעדזש מיט'ן שכינות'דיגן פראפערטי אייגענטומער ,ביים איינטוישן דעם
ָא ּפ ַ
קלאר ַארויסגעשריבן ,און אונטערגעשריבן דורך ביידע זייטן,
"ראוד איזמענט" וואו ס'ווערט ָ
רא ּפערטי
געהאט ַא "איזמענט" ַאדורכצוגיין די ּפ ַ
ַ
האט אלעמאל
ַאז דער ווילעדזש ָ

וואקסן צו "הונדערט טויזנט
חודש'ליכע בילַ ,
דאס מיינט אין ַאנדערע ווערטער,
לאר!" ָ
דא ַ
ָ
גארבעדזש בילס!
צאלט קיין ַ
בא ָ
יארן לאנג נישט ַ
ָ
געטאן אינדערהיים? ַאזוי פירט
ָ
דאס
וואלט איר ָ
ָ
קאסע?
מען חשבונות פון ַא ציבור'ישע ַ
און אגב האמיר געזען אן אונטערגעשריבענע
דאקומענט פון ר' י .מ .דייטש וואס זאגט עדות
אז מער ווי א האלב יאר פריער אום ער"ח ניסן
תשע"ד איז די זאך שוין געסעטעלט געווארן
)זעט בייגעלייגט פריערדיגע זייט( ,קען מען
טאקע פאר דעם ציבור פארקויפן אלטע
געבעקסן אלס פריש געבאקן פון נאך פסח ?

ווען שקר און דמיון טרעפן זיך...
האמיר
אין לארקין ,ביי אונזער תלמוד תורהָ ,
לאנד נעבן
האבן ַ
געבעטן פונעם ווילעדזש ,זיי ָ
זאלן אונז געבן ַאן
האמיר געבעטן זיי ָ
אונזָ ,
איזמענטַ .אן איזמענט הייסט ַא רשות דורכצוגיין
האבן
געוואלט .מיר ָ
ָ
האבן נישט
ייפ .זיי ָ
מיט ַא ּפ ּ
פאר'ן איזמענט.
צאלן ַ
בא ָ
געוואלט ַ
ָ
האבן אונז נישט געגעבן
וואס זיי ָ
דורכדעם ָ
געקאסט די סוער
ָ
האט אונז
דעם איזמענטָ ,
לאר מער ,ווי ווען אונז
דא ַ
דריי הונדערט טויזנט ָ
באקומען דעם איזמענטָ .אבער איך
וואלטן ווען ַ
ָ
האבן געבעטן פון ר'
זאגן ַאז ווען זיי ָ
וועל ענק ָ
זאל זיי געבן ַאן איזמענט ַאז זיי
מענדל ַאז ער ָ
האט ער זיי
זאלן קענען ַאריינגיין אינעם ּפ ַארקָ ,
ָ
געגעבן.
האבן שוין קענען געלערנט די דרשה ַאז
מיר ָ
באזירט אויף שקרים און ַאנדערע
חלקים זענען ַ
וואס ער ציט
ראלעל ָ
חלקים אויף דמיון ,דער ּפ ַא ַ
דא פון די צוויי באזונדערע איזמענט אישוס ,ביי
ָ
לארקין דרייוו איז שקר מיט דמיון אינאיינעם.

דער אמת :ר' מענדל שווימער מיט שותפים
רמאגן פריוואטע פראפערטי נעבן דעם "רוח
פא ָ
ַ
החיים–קינדער ּפ ַארק" פון וועלכע ַאלע קינדער
אין קרית יואל טוען כסדר געניסן .ווען דער
האט בשנת תשנ"חָ ,א ּפגעקויפט די
ווילעדזש ָ
וואסער
לאנד ,מיט די ַ
רא ּפערטי" ַ
"ברעננער ּפ ַ
קוועלער אויף וועלכע עס איז עווענטועל
געווארן דער "רוח החיים ּפ ַארק"
ָ
אויפגעשטעלט
דאס מיטגעקומען מיט א ליגעל "ראוד
איז ָ
איזמענט" )נישט די "יוטיליטי איזמענט"( פאר
א נייע ראוד ָאנצוקומען צו לארקין דרייוו ,דורכ'ן
פראפערטי פון ר' מענדל )נישט צו פארטוישן
מיט די "שערי תורה" פראפערטי(.
רהאנדלט מיט ר'
פא ַ
האט ַ
דער ווילעדזש ָ
נשטאט נוצן
ָ
מענדל אין יאר  '10למס'ַ ,אז ַא
זאל ער מסכים זיין
דעם ָאריגינעלן איזמענט ָ
צו ַא "טויש" ַאז מ'וועט אים איבערשרייבן
וואס איז א גרעסערע
דעם ערשטן איזמענט ָ
זאל איבערשרייבן אן ַאנדערע
שטח און ער ָ
מאכט
וואס איז קלענער און עס ַ
נייע איזמענט ָ
גרינגער צוצוקומען צום ּפ ַארק ונמצא זה נהנה
וזה נהנה) .זעה בייגעלייגט דעם אגרימענט
צווישן ר' מענדל און דעם ווילידזש(.
באקומען קיין שום
מ'האט נישט ַ
ָ
דער דמיון:
איזמענט מתנה פון ר' מענדל ,עס איז געווען
וואס מ'רופט אן "איווען דיעל" ,מען האט
ָ
געטוישט פון א גרויסע איזמענט וואס מען האט
געהאט צו א קלענערע איזמענט וואס מ'האט
נאך ַארויס מיט ריוח.
באקומען ,ער איז ָ
ייפ :אויסער דעם
דער שקר לגבי דעם סוער ּפ ּ
דא ַאפיר ַא "מלוה
וואס דער רעדנער נעמט ָ
ָ
יאר צוריק ,אין ַא בחינה
ישנה" פון איבער צוועלף ָ
)פארזעצונג אויף זייט (21

געווארן דורכ'ן
ָ
וואס איז ָא ּפגעקויפט
רא ּפערטי ָ
נטראקט פון די ברענער ּפ ַ
קא ַ
אויבן :דער ָ
וואס
לאט ָ
נטהאלטן א "יוטיליטי איזמענט" צו די ַ
האט שוין ַא ַ
ווילעדזש אין ָ ,'98
געווארן דורך "שערי תורה" ,ערשט אין '03
ָ
איז מיט פינעף יאר שפעטער ָא ּפגעקויפט

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (20

וואס
פון "הרוצה לשקר ירחיק עדותו" ָאן דעם ָ
זאל בכלל דערמאנען די צייטן ַארום דעם,
ער ָ
דאן ניי אויפגעקומענער – "אלייענס
ווען דער – ַ
אינדארסירט דעם שונא פון קרית
ָ
האט
ּפ ַארטיי" ָ
קאונטי עקזעקיוטיוו,
יואל מייקל סאסמאן ַאלס ַ
דעמאלס
ָ
האבן
וואס זיי ָ
און ַאנדערע שטיק ָ
וואס איז
אונטערגעשטעלט פאר קרית יואלָ ,
נאר צו
נישט וויכטיג יעצט אויפצוברענגעןָ ,
ערספעקטיווָ .אבער דער עצם
ּ
זאכן אין ּפ
לייגן ַ
געדאנק ַאז כדי אויפצורייצן די געמיטער אין
ַ
פארברעך
היסטארישע ַ
ָ
באגיין ַא
תשע"ה צו ַ
וואס גייען דיך
און שטימען פאר מענטשן ָ
מאכן ,אין ַא בחינה פון "תמות
שאדן ַ
זעלבסט ָ
נפשי מות פלישתים" ,ברענגט מען ַאריין אור-
וואס מען
שאדנס ָ
ַאלטע טענות פון כלומר'שטע ָ
פארדעקן
האט געליטן בשנת תשס"גַ ,אלעס צו ַ
ָ
וואס מ'וויל
אויף די אומדערהערטע שריט ָ
אונטערנעמען.
וואס אין די
דאס איז ַאלעס אויסער דעם ָ
און ָ
זעלבע צייט זענען זיי געזיצן אין די געריכטן אקעגן
געקאסט שווערע
ָ
האט ָא ּפ
וואס ָ
דעם ווילעדזש ָ
"אלע" תושבי קרית
לארן פאר ַ
דא ַ
טויזנטער ָ
רשטאנען
ַ
פא
האבן ביי דעם נישט ַ
יואל ,און זיי ָ
דארפן
רוואס ַ
פא ָ
שפארן געלט ַ
מ'דארף ּ
ַ
ַאז אויב
געהארעוועטע
ָ
שווער-א ּפ
ָ
פארשווענדן די
זיי ַ
צאלער ,ווייל
געלטער פון קרית יואל'ער שטייער ָ
דאס לשיטתם פון "הא
דערמאנט איז דאך ָ
ַ
ווי
גאנצער
פאקט איז דער ַ
לן והא להו"ָ .אבער אין ַ
זאל
ראקטיש ַאז עס ָ
איזמענט נישט געווען ּפ ַ
צושטאנד קומען ,דער ווילידזש האט נאך דאן
ַ
נישט געהאט קיין קאנקרענטע פלענער וויאזוי
די בעסטע אויסצונוצן די פראפערטי לטובת
צאלער  ,און דאקעגן
אלע קרית יואל'ע שטייער ָ
געקאסט מער ווי עס
ָ
האט עס נישט
פאר זייָ ,
קאסט פאר סיי וועלכער ַאנדערער מוסד צו
ָ
בויען ַא בנין.

אין לארקין אויף אונזער תלמיד תורה,
ייפ פון
אויף אונזער שטח ,לויפט דורך ַא ּפ ּ
ייפ
סער-פ ּ
ּ
ווא
וואס איז ַא ַ
זעקס אינטשעסָ ,
וואסער-סיסטעם פונעם
לאנגט צום ַ
בא ַ
וואס ַ
ָ
האבן נישט קיין
ווילעדזש ָאוו קרית יואל .זיי ָ
האבן
ייפ .זיי ָ
געהאט ַאריינצולייגן דעם ּפ ּ
ַ
רשות
האב פון זיי געבעטן
נישט קיין איזמענט .איך ָ
זאג מיר
לאנג ,ווייז מיר ַאן איזמענטָ ,
חדשים ַ
קאונטי
רעקארד בוק אין אראנדזש ַ
ָ
אין וועלכן
דעפ ַארטמענט און קלוירק ליגט ַאן איזמענט ַאז
ּ
דארטן.
ייפ ָ
סער-פ ּ
ּ
ווא
דו האסט ַאריינגעלייגט ַא ַ
וואלט
גאווערמענט אין ַאמעריקע ָ
וועלכע ָ
ייפ אין יענעמ'ס שטח ָאן ַא
ַאריינגעלייגט ַא ּפ ּ
רשות.
ייפ ,ווייל
וואסער פון דעם ּפ ּ
אונז נעמיר ַ
ייפ .אונז וויל מיר
געטראפן ַא ּפ ּ
ָ
האמיר
אונז ָ
זאג מיר זיי:
וואסער ,אונז ָ
פאר'ן ַ
צאלן ַ
בא ָ
זיי ַ
פאר'ן איזמענט און איך וועל דיר
צאל אונז ַ
דו ָ
וואסער .זיי שיקן בילס .רבותי,
באצאלן פאר די ַ
זיי שיקן נישט קיין בילס אויף לארקין ,זיי שיקן
טאון
בילס צו דעם בית המדרש .יענץ איז אין ַ
דאס איז ווילעדזש ָאוו קרית יואל.
נראָ ,
מא ָ
ָאוו ָ
גאווערמענט שיקט ַא ביל פון איין
וועלכער ָ
גאווערמענט?
פאר די ַאנדערע ָ
גאווערמענט ַ
ָ
האמיר דעם זעלבן
דער תירוץ איז ,ווייל אונז ָ
דאס איז דער תירוץ ,ס'איז די
ראש הקהלָ .
דא.
גאווערמענט ָ
ס'דאך ַא ָ
ָ
מפ ַאני.
קא ּ
זעלבע ָ
דא
דאס? פאר ָ
גאווערמענט איז ָ
רא מין ָ
ספא ַ
ווא ַ
ָ
דאס גוט.
אין קרית יואל איז ָ

גאנדע-קוגל געמישט
רא ּפ ָא ַ
מאל ַא ּפ ָ
ווידערא ָ
ַ
דאס
נטאזיעסָ ,אבער ָ
פא ַ
מיט שקרים און ַ
גאר
מאל קומט אן הודאה על האמת איבער ָ
ָ
וואס זיי זענען
אן אומדערהערטע אומרעכט ָ
לאמיר עס צונעמען:
גאנגעןָ ,
בא ַ
ַ

האט אפגעקויפט ,ווי
דער אמת :קרית יואל ָ
רא ּפערטי" מיט
פריער דערמאנט ,די "ברעננער ּפ ַ
וואסער קוועלער אין 1998
אירע שפרודלדע ַ
למס' )זעט בייגעלייגט אויף פריערדיגער זייט(.
האט
וואסער ָ
מ'זאל קענען געניסן פון די ַ
ָ
כדי
ייפ פון
מען געמוזט ציען אן אונטערערדישער ּפ ּ
דארט ביז קרית יואל ,טייל דערפון אויך דורך א
ָ
דאן
פרייוועט ראוד אין די פראפערטי וואס האט ַ
באלאנגט צו א ביר פירמע ,ווער עס געדענקט
ראיעקט ווען
היסטארישער ּפ ָ
ָ
דאס געווען אן
איז ָ
געדארפט אונטערגראבן אונטער דעם
ַ
האט
מען ָ
שאסיי.
רוט ָ 17
דאן  -נאך אונטערן
האט שוין ַ
רא ּפערטי ָ
דער ּפ ַ
רמאגט ַא "יוטיליטי
פא ָ
פריערדיגן אונער ַ -
איזמענט" דארט ווי עס לויפט דורך די פרייוועט
וואס לויפט פון די
ראוד מיטן נאמען ָ IVY LANE
רא ּפערטי ביז צו לארקין דרייוו ,און
ברעננער ּפ ַ
ריקארדעד ביי אראנדזש קאונטי ,און צב"ש
 AT&Tציעט דארט דורך זייערע ווייערס שוין
האט
פאר יארן לאנג ,דורך יענעם איזמענט ָ
וואסער
דער ווילעדזש ַאריינגעלייגט דעם ַ
ייפ אין יאר  1999מיט די פולע ידיעה פון די
ּפ ּ
רא ּפערטי
דעמאלסדיגע אייגנטומער פון די ּפ ַ
ָ
האבן געוואוסט פונעם איזמענט רעכט און
וואס ָ
האבן גארנישט געשטערט.
זיי ָ
די עוולה :זייער מוסד אונטערן נאמען
"שערי תורה" קומט מיט פיר יאר שפעטער
ייפ און קויפן
וואסער ּפ ּ
נאכן אריינלייגן דעם ַ
רא ּפערטי אין יאר  2003למס' ׁ)זעט
ָא ּפ דעם ּפ ַ
בייגעלייגט אויף פריערדיגער זייט( ,בויען אויף ַא
ייפ" )דער רבי אין חדר פלעגט
בנין" ,טרעפן ַא ּפ ּ
מ'טאר נישט טרעפן (...און
ָ
טייטשן לא תגנוב:
נישט מער און נישט ווייניגער "אונז נעמיר
וואסער"! און דאס גיט מען צו טרינקען פאר
ַ
אלע קינדער ,זיי מחנך צו זיין פונעם פריעסטן
יוגנט מיט מים גנובים.
זאך אן רשות ,און
מ'נעמט יענעמס ַא ַ
נאך ברבים ָאן קיין בושה!
דאס ָ
מ'דערציילט ָ
געהאלטן
ַ
האבן
ָא ּפגעזען פאר וועלכע סיבה זיי ָ
דאס
דארטָ ,אבער ָ
לאנגט נישט ָ
בא ַ
ייפ ַ
ַאז דער ּפ ּ
רוואס
פא ָ
וואסער איז דאך זיכער נישט דיינסַ ,
ַ
נעמסטו אן רשות?! חמסן יהיב דמי ,אפילו
טאר מען נישט נעמען אן
צאלן ָ
בא ָ
לאנט צו ַ
מ'פ ַ
ּ
רשות.
דערמאנט
ַ
דער שקר :דער איזמענט איז ווי
טאג,
ָ
געווען רעקארדעד פונעם ערשטן
גאנץ גוט געוואוסט דערפון נאך
האבן ַ
זיי ָ
בעפאר זיי האבן געקויפט דעם שטחָ ,אבער
וואס דער
פראגע ָ
ַ
אויף די טאמעוואטישע
גאנדע-מייסטער פרעגט מיט וואונדער
רא ּפ ָא ַ
ּפ ָ

וואלט
גאווערמענט אין ַאמעריקע ָ
"וועלכע ָ
ייפ אין יענעמ'ס שטח ָאן ַא
ַאריינגעלייגט ַא ּפ ּ
וואס געדענקען
דא ָ
נאך ָ
רשות" .אפשר זענען ָ
סעפטיק
ּ
האבן ַאריינגעלייגט ַא
וועלכע חברה ָ
סוער אין קהל'ס שטח אין בעק פון ביהמ"ד
הגדול אן רשות....
וואסער ,אונז וויל
דער דמיון" :אונז נעמיר ַ
צאלט
בא ָ
נאר אונז וויל מיר אויך ַ
צאלןָ ,
בא ָ
מיר ַ
דאס ַאז דער רעדנער
פארן איזמענט" .הייסט ָ
געווארן אין ַא ּפוסק ?
ָ
רוואנדלט
פא ַ
איז יעצט ַ
האט אפשר ַא טענה אויף ַאן איזמענט
ווייל ער ָ
וואסער ָאן רשות?!
מעג ער נעמען "אנלימיטעד" ַ
בא'גנב'ענען דעם ציבור ,גרובן א לאך און זיך
קאנעקטן בגניבה אין א זונטאג'דיגן צופרי ? ,און
בארעכטיגט?!
ַאלעס איז ַ
וואס איז די טענה ,אז די בילס קומען
נאר ָ
ָ
נאר קיין קרית יואל צו די
נישט ָאן קיין לארקין ָ
זאגט ַאליינס דעם
הנהלה פון זייער מוסד ,ער ָ
טאון ָאוו
תירוץ ווייל היות דער בנין איז אין ַ
האט נישט
נרא ,און ַאזוי ווי דער ווילעדזש ָ
מא ָ
ָ
ראורזאכן ַא חילול השם דורכ'ן
ַ
פא
געוואלט ַ
ָ

איינצוקאסירן
ַ
טאון
איבערגעבן די בילס פארן ַ
פארמישט אין דעם סכסוך,
דארפן ווערן ַ
און ַ
דארף זיין
וואס ַ
שיקט מען ַא ביל צו ַאן הנהלה ָ
נטווארטליך אויף זייערע יוטיליטיס.
ָ
רא
פא ַ
ַ
האלט מען
צאלן די בילסַ ,
בא ָ
נשטאט ַ
ָ
ָאבער ַא
מ'זאל גיין וואוטן פאר די רשעים פון
א דרשה ַאז ָ
גאנץ קרית
מאכן ַ
נרא" ...און חרוב ַ
מא ָ
"יונייטעד ָ
יואל.

טאקע שולן?
רשפ ַארט ַ
פא ּ
ווער ַ
שפינט ווייטער:
מפיק ּ
דער פה ּ

איך רעד שוין נישט פון רביצין'ס בית המדרש
דא אין
צוגעשפ ַארט .ס'נישט ָ
ּ
מ'האט
ָ
וואס
ָ
נאך ַאזוינס נישט ּפ ַאסירט.
האט ָ
דער וועלטָ ,
ס'נישטא ַא גוי ,צי איז ער אין אוקריינא ,צי וואו
ָ
צושפ ַארן ַא בית
ּ
מ'זאל
זאל נישט זייןַ ,אז ָ
עס ָ
צוגעשפ ַארט ,און
ּ
דאס
מ'האט ָ
ָ
וויאזוי
המדרש ַ
דארף מען
צוגעגאנגען .אין דעם ַ
ַ
דאס איז
וויאזוי ָ
ַ
דאס.
נישט ַאריינגיין .יעדער איינער ווייסט ָ
לאץ ַארומצורעדן
דאס ּפ ַ
נישטא ָ
ָ
עס איז
האבן
וואס די חברה ָ
איבער די מערת ּפריצים ָ
געמאכט בבית רבינו הקוה"ט זי"ע און די ַאלע
ַ
וואס איז ַארויסגעקומען
געבראטענע צרות ָ
ָ
פון יענעם שטוב פאר ממלא מקומו ה"ה כ"ק
מרן רבינו בעל ברך משה זצ"ל ולהבחל"ח כ"ק
מרן רבינו הגה"ק שליט"א ,וואס מ'זעהט דעם
זאל
דאס ָ
האט געפירט דערצו ַאז ָ
וואס ָ
יד ה' ָ
ַאלעס קומען צו ַאן ענדע און די שטוב שטייט
שלאס-און-ריגל ,דער
ָ
רשפ ַארט אונטער
פא ּ
ַ
אויבערשטער פירט די וועלט.
דאס
האט געפירט ָ
ָאבער למעשה ווער עס ָ
נאך זייער גוט דער
צוצושפ ַארן געדענקט זיך ָ
ּ
האבן גענוצט
באנדיטן ָ
בור כרה ויחפרהו .די ַ

וואסער
טאקטיק פון נוצן יענעמס ַ
זייער ַאלטן ַ
און סוער ,גע'גנב'ט פון קהל יטב לב יוטיליטיס
מ'האט געלייגט דערצו ַאן
ָ
בריש גלי ,און ווען
ענדע זענען זיי כדרכם כסל למו געלאפן אין
מאל ּפרובירט
ניטא ָ
ַ
געריכט אן ַא היתר בית דין,
האט
צו רופן צו דין תורה ,און ווען דער ריכטער ָ
צוגעשפ ַארט זייער בנין צוליב זייער סכסוך
ּ
געמאכט ַא טראגי-
ַ
האבן זיי
מיט קהל יטב לבָ ,
קאמישער מעמד "הוצאת ספרי תורה לבטלה",
ָ
ראטעסטן פון צעיושעטע
באגלייט מיט ווילדע ּפ ָ
ַ
היסטאריע.
ָ
מאסן ,און די רעשט איז
ַ
רעאקציע איז געווען ַא קייט פון געריכטליכע
די ַ
ראבעס פון זייער זייט ,סיי אין סטעיט געריכטן
ּפ ָ
און דערנאך אין די פעדעראלע געריכטן,
נאך
אויפצולעזן דעם ווילעדזש ,איין געריכט ָ
האט זיי ַארויסגעשליידערט מיט
די ַאנדערע ָ
האבן זיי
חרפות און בושותָ ,אבער אויפ'ן וועג ָ
געמאכט שווערע הונדערטער טויזנטער
ַ
שאדן
ָ
דאס שמועסט
אויסגאבןָ ,
ַ
לארן אין געריכט
דא ַ
ָ
נישט דער רעדנער אויס במתק לשונו ,און
דארפן
וואס ַ
דאס דערציילט ער נישט פאר די ָ
ָ
מארגן גיין שטימען פאר "יונייטעד
אומבאדינגט ָ
נרא".
מא ָ
ָ
וואס קיין איין
צושפ ַארן שולן ָ
ּ
ַאז מ'רעדט פון
דא און נישט אין אוקריינע,
גוי טוט נישט ,נישט ָ
דערמאנען פארן
ַ
וועט אפשר גענוג זיין צו
נרא"
מא ָ
באליבטע "יונייטעד ָ
גאגַ ,אז זיין ַ
דעמא ָ
ַ
נרא ,ווען
מא ָ
צוגעשפ ַארט ַא שול אין ָ
ּ
האט
ָ
געמאכט ַא
ַ
האט
דער חשוב'ער דר .זאלענקא ָ
וואס געפונט
שטיבל נעבן זיין דאקטארס ָאפיס ָ
נרא",
מא ָ
זיך אין די גרעניצן פון "ווילעדזש ָאוו ָ
נרא"
מא ָ
טרויעריג-בארימטע "יונייטעד ָ
ַ
וואס די
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VILLAGE OF MONROE PLANNING BOARD
REGULAR MEETING
NOVEMBER 17, 2014
MINUTES

Chairman Parise, Members Cocks, DeAngelis, Graziano, Convers,

PRESENT:

)577 Route 17M – Conditional Use Renewal – (220-5-16.1
Present: Shulem Brach
p
p
p
p
Chairman Parise added that a sign was recently put up advertising religious services to
be held in the lobby of the building, and informed the applicant that this site has not been
approved for public assembly. Chairman Parise stated that with the outstanding issues as
well as the illegal use of the site, the Board cannot renew the conditional use permit.

2.

questioned the applicant as to why he would think it was acceptable to hold public
assembly in a warehouse without prior approval from the Planning Board. Mr. Brach
explained that one of the workers, who need to pray at various times during the day,
thought it would be nice to invite anyone nearby to join him in prayer. Mr. Brach was not
aware this would be a problem. Attorney Levinson informed the applicant that public
assembly, whether for religious services or other reasons, cannot be conducted without
review and approval from the Planning Board. There are liability issues, occupancy
requirements, fire and safety requirements as well as building code requirements that
need to be met. Mr. Brach apologized and was not aware this was an issue, but would
prevent this from happening in the future. Chairman Parise stated that besides the public

On a Motion made by Member Convers and seconded by Member Graziano, it was
unanimously Resolved, that the Conditional Use Permit for 577 Route 17M is
temporarily continued until 12/10/14 at which time the applicant must reappear
before the Planning Board to show all outstanding items in the Building
Departments 10/7/14 memo have been satisfied; and that no public assembly of any
kind is being held on the premises.
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נרא" און
מא ָ
רשפארט בתי מדרשים?! מרס .קאנווערס ,די פירערין פון "יונייטעד ָ
פא ּ
ווער ַ
נאנטע פריינט צו די אלייענס
באורד" – און ָ
נרא ּפלענינג ָ
מא ָ
מיטגלידער פון "ווילעדזש ָאוו ָ
האבן
נרא ,עטליכע יונגעלייט וועלכע ָ
מא ָ
פארברעכן אין ָ
געטראפן די ערגסטע ַ
ָ
האט
פירער – ָ
ווערהאוז ...זי רוט נישט איין ביז ווען די
ַ
מאכן ַא מנין מנחה אין ַא
'חוצפה' צו ַ
ּ
געהאט די
ַ
מ'דאוונט נישט חלילה קיין מנחה אין א ביזנעס
קלאר איבערווייזן ַאז ַ
אינספעקציעס וועלן ָ
ּ
נרא
מא ָ
אינערהאלב די גרעניצן פון ווילעדזש ָאוו ָ

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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רשפארט.
פא ּ
האט מען עס ַ
נטראלירטָ ,
קא ָ
ָ
אינגערמאן ַא
ַ
דא ַא חשוב'ער
ַאזוי אויך איז ָ
ווערהאוז
ַ
רמאגט ַא
פא ָ
וואס ַ
תושב קרית יואל ָ
נרא" און ווען דער
מא ָ
אין "ווילעדזש ָאוו ָ
באמערקט ַא צעטל אויפ'ן
האט ַ
עקטאר ָ
ָ
אינספ
ּ
דארט קומט פאר ַא טעגליכער מנין
טיר ַאז ָ
האט די יונייטעד מאנרא פירערין נישט
מנחהָ ,
מער און נישט ווייניגער נישט געוואלט באנייען
דעם פערמיט פארן ביזנעס ,נאר בתנאי ער איז
זיך מקבל ,חלילה קיינמאל נישט צו מאכן מער א
מנין מנחה) .זעט בייגעלייגט פריערדיגער זייט(
פארבינדעטע
הפנים זעהט אויס ַאז די ַאלייענס ַ
ּ
יא געהערט פון
האבן שוין ָ
נרא" ָ
מא ָ
"יונייטעד ָ
צושפ ַארן שוהלן.
ּ

מ'האט ַארויסגעגעבן
ָ
מ'געדענקט ווען
מאכן אין
מ'טאר נישט חתונה ַ
ָ
דאס געזעץ ַאז
ָ
עטרת מאיר צבי )להערה בעלמאַ ,אז עס איז
האט געדענקט
דארט ָ
אוממגעליך ַאז איינער ָ
דאס געזעץ ,ווייל
מ'האט ַארויסגעגעבן ָ
ָ
ווען
דער געזעץָ ,אדער מער אידישליך גערעדט
האבן נאך די ראשונים ווי דער
דער ּפסק הלכה ָ
הייליגער רבינו תם און די חכמי צרפת שוין
יאר צוריק,
ַארויסגעגעבן מיט קרוב צו טויזנט ָ
ואחריו די ּפוסקי הדורות דער כנסת יחזקאל און
דער שבות יעקב און ַאנדערע ,און וואו רבינו הק'
ברענגט זיי אלע אראפ אין די מכתבים ,וועלכע
שרייבן אלע בחרם גמור מיט גאר שארפע
עונשים ַאקעגן מסדר קידושין זיין שלא ברשות
מ'האט אויסגעטרונקען
ָ
וואס
המרא דאתרא(ָ ,

פאר יונגע ּפ ָארפעלקער,
פאר יונגעלייטַ ,
בלוט ַ
האבן
דאס געזען ,זיי ָ
האבן ָ
פאר עלטערן .זיי ָ
ַ
געזאגט קיין
האבן נישט ָ
דאס צוגעזען ,און זיי ָ
ָ
איין איינציג ווארט נישט .האלט'ס חשבון ,דאס
אלעס לייגט ער אריין אין די 'פראבלעימען'
וואס ער פארלאנגט פון מר .דאולס מיט די טאון
באורד ,אז דער 'ווילידזש' דארף קעיר נעמען.

געגאנגען צו די סטעיט ּפ ָאליס
ַ
און איך בין
האט
)אלך ואמסור ,הלכתי ומסרתי ,איר ָ
באקומען ַא היתר פון ַא דיין צו מסר'ן?( און זיי
ַ

געזאגט :ס'איז ַא פרייע מדינה ,מ'קען
האבן מיר ָ
ָ
געזאגט:
ָ
האבן זיי מיר
וואס מ'ווילָ .
שרייבן ָ
איטס א לאלעסמענט .ס'איז לאלעסמענט,
געהאלפן.
ָ
גארנישט
ס'האט ָ
ָ
כא ָאס.
ס'איז ַ
טאמער זאגט זיי שוין איינער אין פנים אריין,
דאס וואס זיי פראפאגאנדירן שוין אין קרית
יואל די לעצטע  35יאר זייט די הסתלקות פון
רבינו הק' זי"ע און טוען עס פראקטיצירן בפועל
בדיבור ובמעשים ,איז עס לאלאסמענט.

דער סוף איז געוועזן ַאז אונז זעמיר געווען
פאר ַא
מ'האמיר זיך ָא ּפגערעדט ַ
ָ
לבאני.
אין ָא ַ
)אז דער סטעיט ּפ ָאליס מסירה
הויכן ָאפישעל ַ

מאל
כא ָ
נא ַ
האבן ַא ּפערמיט אויף נעקסטן חודש ָ
ָ
לבאני,
ַארבייט נישט גייט מען פרובירן קיין ָא ַ
מאכט
מאל בויען ,איז ממילא ַ
כא ָ
נא ַ
מסירה אחר מסירה ,במזיד ובשאט נפש( ,צו קענען ָ
וויאזוי זיי ווילן.
זאל מיר אים דער בילדער ַ
געזאגט ַאז אונז ָ
האט ָ
און יענער ָ
דאס איז געווען צוועלף ַאזייגער
שרייבן ַא בריווָ .
האט
עס זעהט נישט אויס ַאז דער רעדנער ָ
וואס ער קען טון.
מיטאג .און ער וועט זען ָ
ָ
"קאמיוניטי רום"
ָ
בכלל אדורכגעטאן דעם
ָ
נא
פינף ַאזייגער ָ
"אלע" תושבי קרית יואל
כמיטאג רופט מיך ָאן געזעץ פון וועלכע ַ
ס'דא ַא נייער קעפטין ָ
עמיצער :דו ווייסט ַאז ָ
נקבאר
דא ַ
דא .טוען געניסן און קענען נישט גענוג ַ
פאר די הנהלת הקריהָ ,אבער אפי' לשיטתו
זאגט ער זיין ַ
וואס איז געשעןָ .
קאל ָאן יענעםָ ,
איך ָ
ברענשטאף צו די
ָ
געוואלט גיסן
ָ
האט
רויסגעגאנגען פון דאנעט ,האסט ווען ער ָ
ַ
מיר :ביסט ַא
האבן
לאגער ָ
מיר געוויזן די בילדער ,האסט מיר געוויזן ָ
וואס די העצער אין יענעם ַ
וואס פייער ָ
וואס ַ
האב איך געקלערטָ ,
פארָ ,
ס'גייט ָ
מאסן,
וואלן צווישן זייערע ַ
דארף ָאנגעדרייט פאר די ַ
כ'האב ָאנגערופן דעם ּ
ָ
ווארטן?
איך ַ
וואס
האבן נישט קיין שוהלן בשעת ָ
הויפט און ַאז היתכן זיי ָ
ַ
געזאגט ,איך מיין ַאז
ס'דארף מען שטעלט צו בתי מדרשים אין ַאלע ווינקלען
ָ
האב אים
איך ָ
מיטגעכא ּפט מיט'ן
ַ
האט ער זיך
שטאט כ"יָ ,
ָ
דא ַא נייער פון
ס'דא ,שוין ָ
זיין ַא נייער קעפטין און ָ
גאר
דאס איז ָ
רויפגעווארפן ַאז ָ
ָ
דאס איז געווען ווייל
קעפטיןָ .
ָ
דאס ַא
ס'דא וואוטס ,וואגן און ָ
ָ
ס'טאקע שטיל
ַ
נאר וועגן דעם .און
ָ
קאמיוניטי רום געזעץ.
געווארןַ .א טענה ַאקעגן דעם ָ
אינטעראנסאטע זאכן ווערן מיר דא געוואויר..
אז ווען א קעפטין ווערט ערהויבן צו א העכערע
ראנג וועט מען נישט ערפילן זיין פלאץ מיט א
נייעם ,נאר אויב ס'דא וואוטס...

גארבעדזש
פארשטייט זיך ַאליין ַאז די ַ
ַ
צוגעהאלפן
ָ
סאך
האט אויך ַא ַ
רעוואלוציע ָ
ָ
קעפטין ַא
דערצוָ ,אבער די מעשה איזַ ,אז ַא ּ
נייעם איז געקומען דורכדעם ,דורך ַא ּפ ָאליטישן
דארף
וואס ַ
)א מעכטיגע ּפ ָאליטישע כח ָ
כחַ .
רעוואלוציע'(...
ָ
האבן הילף פון ַא 'גארבעזש
ָ

קאנט ,אפשר ווייסט נישט יעדער
ס'בא ַ
ַ
דא ַא געזעץ.
דא אין קרית יואל איז ָ
איינערַ ,אז ָ
דא אין קרית יואל זענען
זאגןָ ,
און איך וויל ענק ָ
דארף איך
טאמער ַ
געזעצן זייער פלעקסיבלָ .
וואס ס'טויג מיר אויף
מאכן ַא געזעץ היינטָ ,
ַ
צאם
מאכט מען דעם געזעץ ,מ'זעצט ַ
היינטַ ,
מ'מאכט
ַ
דארט אויבן אין ָאפיס און
דעם עולם ָ
מאכן
לאמיר ַ
וואסָ ,
מארגן ,ווייסטו ָ
ַא געזעץָ .
ַא נייעם געזעץ .און ס'איז ַאלעס ליגעל .ס'איז
אויסגעהאלטן.
ַ
לעגאל
ַ
ראצענט
הונדערט ּפ ָ
טאמער דער
זאל איך טון ווען ָ
וואס ָ
למשלָ ,
דאס ַא געזעץ .און
באורד וואוט דערויף ,איז ָ
ָ
גארנישט טון.
ס'פיין ,ס'ליגל .קענסט ָ
מ'דארף געבן
ַ
איינער פון די געזעצן איז ַאז
קאמיוניטי רום
לאר פאר ַא ָ
דא ַ
פינף טויזנט ָ
זאגט ווער
און דער געזעץ איז ַאז דער בילדער ָ
מאכן ַא בית המדרש ,פאר וועמען מ'וועט
וועט ַ
קאמיוניטי רום.
מאכן ַא בית המדרש פונעם ָ
ַ
אינטערעסאנט ַאז קיין איין איינציגער
ַ
ס'איז
זאל
געוואלט ַאז אונז ָ
ָ
נאכנישט
האט ָ
בילדער ָ
האבן ַא בית המדרש .קיין איינער נישט.
מיר ָ
זאך.
אינטערעסאנטע ַ
ַ
וויאזוי די שכנים ווילן ָאדער ווער די
ס'נישט ַ
האבן
איינוואוינער פונעם הויז זענען .נישט זיי ָ
רא בית המדרש מ'גייט בויען.
ספא ַ
ווא ַ
ווארט ָ
ַא ָ
דאך
זאגן .און דער בילדער וויל ָ
דער בילדער גייט ָ

"קאמיוניטי רום" געזעץ,
דאנק און דורך דעם ָ
געווארן ַא ַ
ָ
דער "זכרון אלטא פיגא" שול איז געבויט
אויסזאגן דעם אמת פארקויפט מען שקרים וכזבים
ָ
נשטאט
ָאבער ַא ָ

זאגט ַאז יעדער
פאקט איזַ ,אז דער געזעץ ָ
די ַ
בילדער ברויך צושטעלן ַא סכום פון סקווער
קאמיוניטי רום פאר
זאל דינען ַאלס ַא ָ
וואס ָ
פיס ָ
די דעוועלאפמענטָ ,אדער קען ער געבן געלט
וואס ווערט גענוצט אויפצושטעלן
ּפער דירה ָ
קאמיוניטי רום פאר די געגנט,
געמיינזאמען ָ
ַ
ַא
רזארגער
פא ָ
ווער עס זאל למעשה זיין דער ַ
דאס טיילט נישט איין
קאמיוניטי רוםָ ,
אינעם ָ
נישט דער ווילעדזש און נישט דער בילדער,
באשטימט לויט רוב איינוואוינער,
דאס ווערט ַ
ָ
נאר ָאנגעצויגן 31
האבן ָ
און אויב די ַאלייענס ָ
רגאנגענע שטימען זענען
פא ַ
ראצענט אין די ַ
ּפ ָ
קאמיוניטי
פארפיגן אויף די ָ
שאנסן צו ַ
זייערע ַ
שאנסן צו
רומס ּפונקט ַאזוי גרויס ווי זייערע ַ

דאס איז איינס.
וואלןָ ...
מעיאר ַ
ָ
געווינען די
דעוועלא ּפער אויף אוהעל
ָ
והשנית ,איין
האט נישט געגעבן קיין געלט פאר ַא
קאורט ָ
ָ
געזאגט ַאז ער
ָ
האט
קאמיוניטי רום ווייל ער ָ
ָ
דאס
וואס ָ
בויעט עס אליינס אינעם בעיסמענט ָ
האט
קאמיוניטי רוםָ ,אבער ער ָ
זאל דינען ַאלס ָ
ָ
געמאכט איינצומעלדן פאר דעם
ַ
נישט זיכער
קאמיוניטי
גאג ביים מיקראפאון ַאז דער ָ
דעמא ָ
ַ
דאס ווייסט
האט זיי שוין סערווירטָ ,
רום געזעץ ָ
נישט זייער עולם ַאז דער שול 'זכרון אלטא פיגא'
האט מכלומר'שט 'מנדב' געווען איז
וואס יענער ָ
ָ
קאמיוניטי רום
געבויעט אויפ'ן חשבון פונעם ָ
געזעץ) .זעט בייגעלייגט(
רראט אין דעם
פא ַ
ָאבער דער גרעסטער ַ
קאמיוניטי רומס איז געקומען פון
הינזיכט פון ָ
די סאמע ַאלייענס פירער זעלבסט ,ווען דער
דעוועלא ּפמענט אויף
ָ
האט געבויעט ַא
יעניגער ָ
האט ער געשיקט ַא לויערס בריוו
ראג בלוודָ .
ּ 12פ ַ
צום ווילעדזש ַאז ער גיבט נישט קייין געלט ווייל
וואס גייט זיין ַא
ער דעזיגנירט ַא חלק אינעם בנין ָ
קיינמאל
ָ
דארט איז
קאמיוניטי רום .ליהוי ידועָ ,
ָ
קאמיוניטי רום נישט אויפגעשטעלט
קיין ָ
האט נישט צוגעשטעלט
געווארן! דער בילדער ָ
ָ
אנשטאט
ָ
לאץ און נישט קיין געלט
נישט קיין ּפ ַ
טראגט ער ַא ּפנים
וואס אויסערליך ָ
כאטש ָ
דעםָ ,
פון כלומר'שט אן איש החסד) .זעט בייגעלייגט(
פארבינדעטע ַאז
נאכדעם וויינען זייערע ַ
און ָ
קאמיוניטי רום'סַ ,אז זייערע
האבן נישט קיין ָ
זיי ָ
פירער/פארפירער וועלכע שלעפן זיי
ַ
אייגענע
)פארזעצונג אויף זייט (23

קצעפטירט נישט זיין
ּ
רוואס מען ַא
פא ָ
האט טענות אויפ'ן ווילידזש ַ
ליפא דייטש ָ
דער לויער פון ר' ּ
דאס איז ? און מען
ראג .אפשר ווייסט איינער פון די ליינער יא וואו ָ
קאמיוניטי רום אויף ּ 12פ ַ
ָ
וועט עס קענען איינמעלדן פאר דעם אלייענס פראפאגאנדיסט ?

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (22

וואס
ַארויס שטימען פאר די העצערישע ּפ ַארטיי ָ
טאון; זיי זענען נישט נושא
שפארט צו שולן אין ַ
ּ
ראצענט פון
בעול און געבן נישט ַאוועק ַאפי' ַא ּפ ָ
זייערע טייערע דעוועלאפמענטס פאר שולן;
טאשן מיטן אריינקוועטשען די
פילן זיך אן די ַ
מאקסימום צאל דירות און בעטן די טייערסטע
האבן
וואס זיי ָ
לאנד ָ
ּפרייזן פאר דירות אויף ַ
באקומען חצי בחנם ָאדער אינגאנצן בחנם
ַ
יארן פון
זיצענדיג ביים שיסל אין די בראשית ָ
קרית יואל.
און צו וועמען איז די טענה? צו די ווילעדזש
האט דורכגעפירט ַא סוקסעספולע
ָ
וואס
ָ
קאמיוניטי רום געזעץ אונטער וועלכע טויזנטער
ָ
צוזאם ערב ובוקר
ַ
תושבי קרית יואל קומען זיך
וואך און
גאנצע ָ
וצהרים ,און זענען נהנה ַא ַ
שבתות וימים טובים ,הונדערטער טויזנטער
באזעצט אין אבני צדק,
סקווער-פיס זענען שוין ַ
ישמח משה ,אהל פיגא ,ברך משה ,בית ברוך,
קדושת יו"ט ,דברי חיים ,דברי יואל ,בית דוב ,בית
שמואל בנימין ,זכרון אלטא פיגא אויף אוהעל
צושטאנד געקומען
ַ
וואס ַא גרויס חלק איז
קטָ ,
קאמיוניטי רום געזעץ ,ווען נישט
דאנק דעם ָ
ַא ַ
באזעצט
געווארן ַ
ָ
באדנס
וואלטן די ַאלע ָ
דאס ָ
ָ
וואלט
מיט דירות דורך די בילדערס און ווער ָ
קאמיוניטי רום'ס" ,קעי .זשעי.
געזארגט פאר די ָ
ָ
גאר זייערע פריינט "יונייטעד
ַאלייענס"? ָאדער ָ
נרא"? ברוך שמסר עולמו לשומרים.
מא ָ
ָ

פארלאנג ,האבן די דירות ּפרייזן אין קרית יואל
נאמישע ציפערן,
סטרא ָ
ָ
רויפגעשאסן אין ָא
ָ
ַא
קלא ּפט
פאר "יעדן" איינעם ,וכל לבב דוי .עס ַ
הארץ פון יעדן רעכטדענקנדיגער מענטש
דאס ַ
ָ
איבער דעם דירות מצב אין קרית יואל .יעצט
ווייסט מען שוין בשל מי הרעה הזאת.
שוין ,די אלייענס פירער האבן שוין טיילווייז
גע'פועלט תיכף ,און די טאון האט דאן געשטימט
נישט איבערצוגעבן די ליעד עידזשענסי פאר
קרית יואל צוליב זייער ביטע ,דארף מען יעצט
נקמה נעמען אין די טאון באורד אויף וויפיל זיי
נעקסעישאן?
ָ
האבן יא געשטימט לטובת ַא
רוואס גייט מען יעצט
פא ָ
מאל ַ
כא ָ
נא ַ
און ָ
נעקסעישאן?
ָ
פארשלעפן דעם ַא
ּ
בפועל ווייטער
"שלאגן
ָ
געוואלט
ָ
האט זיך נישט
ווייל דער גוי ָ
פאר אונז" .ער איז נישט גרייט געווען צו ווערן
ַ
ריינגעשלעפט אין זייערע פריוואטע ווילידזש/
ּ
ַא
קהל יטב לב סכסוכים!
בושה תכסה פניכם "קעי .זשעיַ .אלייענס".

האט
טאון ָ
האט ּפ ַאסירט ַאז דער ַ
נאכדעם ָ
ָ
געווארן ַא
ָ
עפעס ַא בנין און ס'איז
ָא ּפגעקויפט ּ
זאגן
דאס געקויפט ָאנעם ָ
האבן ָ
מחלוקה .זיי ָ
געווארן ַא יונייטעד
ָ
קיינעם נישט ...און ס'איז
נרא געווען
מא ָ
נרא .מתחלת ָאן איז יונייטעד ָ
מא ָ
ָ
האבן געקויפט דעם בנין.
טאון ווייל זיי ָ
קעגן די ַ
דאקומענטן ַאז דער
דא ָ
ערצופאל איז ָ
ַ
ּפ
יא געוואוסט ַאז דער
האט ָ
ַאלייענס פירער ָ
האט
"עפעס ַא בנין" ,און ער ָ
טאון וויל ָא ּפקויפן ּ
ַ
פאר'ן
גאר ַארויסגעשטעלט אין געריכט ַ
זא ַ
זיך ָ
דאן מיט די העצערישע
טאון'ס זייט ,זיך רייצנדיג ַ
ַ
נרא" פארטיי) .זעט בייגעלייגט(,
מא ָ
"יונייטעד ָ
כא ּפט ַא גרויל צו הערן די ווערטער.
ָאבער עס ַ
ליידער ..ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם.
פאר'ן
טאון ַ
..טמא'נע גוים זענען בייז אויפ'ן ַ
ָא ּפקויפן און מעגליך באגרעניצן די סערוויסעס
טעאטער ,און זייערע אידישע
ַ
פון ַא גוי'אישן
האבן ]היינט [...מיטלייד
"אלייענס" פריינט ָ
ַ
דערמיט און העצן דערויף .שיין זעען מיר אויס.

וכהנה וכהנה .איך וויל נישט ָאנברענגען ַא
נאכט
האלבע ַ
דא ַא ַ
נאכט .מ'קען רעדן ָ
גאנצע ַ
ַ
פאר] .אין קץ לדברי רוח[.
דא ָ
וואס ס'גייט ַאלס ָ
ָ
האמיר
איז ממילא איז געקומען צו ַא ּפוינטָ ,
האמיר
אונז געבעטן די ערוועלטע וועמען אונז ָ
ערוועלט] ,דאס מיינט הארלי דאולס און די
באהערדע[ ,אונז בעטן מיר פון ענק בכל
טאון ַ
פאר אונז .עטס
לשון של בקשה ,נעמטס ענק ָאן ַ
דא
וואס ָ
פאר ,עטס זעטס ָ
דא גייט ָ
וואס ָ
ווייסן ָ
זאג זיי און בעט זיי
פאר ,זיי ווילן ענעקסעןָ .
גייט ָ
פאר אונזַ ,אז אונז זאלמיר ווערן
שלאג דיך ַ
און ָ
נעקסעישאן .די
ָ
געווארן די ַא
ָ
נאכדעם איז
ָ
געטריעט יושר'דיג .מאיזה טעם שיהי' איז ָ
געווארן פינף-הונדערט און
ָ
נעקסעישאן איז
ָ
דאס ַא
נישט געשען.
האבן זיי גע'טענה'ט ,דו גייסט
זיבן עיקערָ ,
פארשטיין ווען דער ּ
שווער צו ַ
פארשטייט
"פוינט" איז דאבלען די סייז פון קרית יואל .און ַ
געווארן,
ָ
וואס איז
געקומען ,ווייל כמעט ַאלע פון די ַאלע לופטיגע זיך ַאליינס ,דער עולם ווייסט ָ
סאך עלטער פון איין ָ
טענות זענען שוין ַא ַ
נאכדעם
נעקסעישאן .איז ָ
ָ
יאר ,דער הו הא פונעם ַא
און בלויז צוויי חדשים בעפאר די אנעקסעישן
מ'זאל ענעקסען הונדערט זעכציג
געווארן ַאז ָ
ָ
אפליקאציע אין די נאוועמבער וואלן פון  '13עיקער.

כגעלאפן די
ָ
נא
נאך ָ
דערמאנט – ָ
ַ
זענען זיי – ווי
באהערדע און זיי געשטיצט אין
טאון ַ
זעלבע ַ
"שלאג
ָ
רלאנגט
פא ַ
האבן נישט ַ
וואלן ,און זיי ָ
די ַ
פאר אונז" ,אלא מאי וועלמיר מוזן ליינען
דיך ַ
א באזונדערע אפהאנדלונג איבער די ריכטיגע
סיבות וואס ער פארציילט נישט פאר די
תמימות'דיגע צוהערער.
געדאנק
ַ
קלאר ַאז דער עצם
דאס איז ָאבער ָ
ָ
מ'האמיר שוין
ָ
איז ַא חילול השם איום ונורא ,ווי
האב
דאס הייסט ַאזוי ,איך ָ
אויבן אנגעמערקט ָ
אן אינערליכע סכסוך ,גייט מען בלעק-מעילן ַאן
געטאן טובות
ָ
נאר
האט ָ
וואס ָ
ַאנשטענדיגער גוי ָ
סאך מער ווי
סאך און ַא ַ
יארןַ ,א ַ
פאר דיר ַאלע ָ
ַ
מ'סטראשעט אים:
ַ
לפנים משורת הדין און
נעקסעישאן
ָ
"שלאג דיך פאר מיר"" ...סטאפ ַא
ָ
פאר מיינעט וועגן" ...ווערטערלאז!
האט מען גענומען ַאלס דער
וואס ָ
נאך ָ
און ָ
נעקסעישאן"!
ָ
"א
מיטל? ַ
ווי דער רעדנער דערציילט "זיי ווילן ענעקסן"
נאכן אריינגעבן די
היינט ,פערצן חדשים ָ
נעקסעישאן ,זעהט מען
ָ
אפליקאציע פאר ַא
איבעראל די קאנסקווענצן פון די
ָ
שוין ליידער
נעקסעישאן,
ָ
נרא" מלחמה ַאקעגן ַא
מא ָ
"יונייטעד ָ
נעקסעישאן
ָ
וואס דער ַא
דאס ָ
דאנק ָ
ווען ַא ַ
שלעפט זיך צוליב די אויבנדערמאנטע
ּ

פארפירן קעגן
וואס מסר'ן און ַ
עלעמענט ,די ָ
וואס
משפחות ,די ָ
ּ
די קינדער געבענטשטע
איבער
אינוועסטיגעישאנס
רלאנגען
פא ַ
ַ
וואס
באנוץ אין קרית יואל ,די ָ
סאושעל סערוויס ַ
ָ
שפ ַארן ָא ּפ שוהלן און טיילן אויס צרות צרורות
ּ
בלומינג-גראוו,
ָ
מאנסי ,קרית יואל,
פאר אידן אין ָ
וואס שטערן יעדע
נרא און בלומינגבורג ,די ָ
מא ָ
ָ
וואס קען העלפן תושבי קרית יואל ווי;
זאך ָ
ַ
נעקסעישאן ,מיט
ָ
ייפליין און ַא
וואסער ּפ ּ
סוערַ ,
מ'פארברענגט ,און
ַ
זיי זיצט מען אינאיינעם און
האבן נישט
נאך ברבים!( זיי ָ
מ'פארציילט עס ָ

ראבלעם צו ענעקסן הונדערט זעכציג
קיין ּפ ָ
נאר ַאז דער ווילעדזש ָאוו קרית
עיקער ,זיי ווילן ָ
וואס
זאל נישט זיין דער ליעד עידזשענסי ָ
יואל ָ
מאכן דעם ענווייראמענטל סטאדי.
וועט ַ
געזאגט
ָ
האבן
וואס זיי ָ
שווער צו וויסן ָ
ליפא'ן"ָ ,אבער עפנטליך
פאר "מיר און פאר ּ
ַ
נרא" העצער און זייער
מא ָ
האבן די "יונייטעד ָ
ָ
געזאגט זייער קלאר,
ָ
נדידאט מעקוואטערס
ַ
קא
ַ
איינמאל ַאז זיי זענען קעגן יעדעס
ָ
מער ווי
נעקסעישאן ,נישט קיין  507און נישט
ָ
ביסל ַא
קיין  164עיקערס )זעט בייגעלייגט אויף זייט
קלאר ַאז
זאגן ָ
 26זייער אפענע שטעלונג( .זיי ָ
טאון אויך נישט מיט די
זיי געטרויען נישט די ַ
נאר
ענווייראמענטאלע שטודיע .זיי ווילן ַאז ָ
וואס זייער החלטה וועט זיין פון
זא פירמע ָ
ַא ַ
מאכן
זאל ַ
מ'טאר נישט אנעקסירן ָ
ָ
פאראויס ַאז
ָ
די שטודיע.
טייערער רעדנער ,די ווערטער פון חז"ל
מילתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי גילט

נישט ביי אייך?

ס'דא
פארשטייסט נישט ַאז ָ
זאגן ַאזוי .דו ַ
זיי ָ
האלטן געזעצן.
וויאזוי זיי ַ
ראבלעם מיט זיי ַ
ַא ּפ ָ
יאר איז געווען ַא שלעכטע ריח נעבן די
וויפיל ָ
וואס אייגענע ברידער ,אייגענע
בית השחיטה ָ
נאך
נאכט ָ
נאך ַ
נאכט ָ
האבן ַ
אידישע קינדערָ ,
האט דער
יאר אויסָ .
יאר אייןָ ,
נאכט געליטןָ .
ַ
עפעס געטון? ניין.
ווילעדזש ּ
גאווערמענט איז געקומען
פעדעראל ָ
ַ
ווען דער
האבן
געזאגט איך גיי דיר געבן ַא "פיין" ,און זיי ָ
און ָ
טאקע געגעבן ַא "פיין" פון דריי הונדערט און
ַ
געווארן
ָ
דעמאלטס איז
ָ
לאר,
דא ַ
דרייסיג טויזנט ָ
האט
לאנג ָ
יארן ַ
בעסערָ .אבער ביזדערווייל איז ָ
דורכגעפארן .איך
ָ
מען געליטן.מענטשן זענען
פארציילן .יעדער איינער ווייסט
דארף ענק נישט ַ
ַ
דארט איז געווען וואוינען .זיי
בא'טעמ'ט ָ
ווי ַ
עפעס געטון? ניין.
האבן ּ
ָ

אויך דעם גוי
גענוג גוט צום
בלוט שוינט
מ'שוינט דעם

פארשטייט ער שוין
יעצט ַ
ַאז דער ווילעדזש איז נישט
ענווייראמענט ,מענטשליכע
ָ
שטארק ווי
ַ
מען נישט ַאזוי
ענווייראמענט.
פאקטן זיינע זענען
ַ
ָאבער אפי' די
אייגנפאבריצירטע וואס ער מיט יונייטעד
מאנרא האבן אויסגעטראכט .אויסער וואס
דער "בית השחיטה המהודרת" געהער נישט
צום ווילעדזשָ ,אבער בכלל ,די הנהלה פון בית
לארן
דא ַ
מיליאנען ָ
ָ
געשפענדעט
ּ
האט
השחיטה ָ
פארברייטערן די סוער
יארן צו ַ
דורכאויס די ָ
)פארזעצונג אויף זייט (24

האט די ַאלייענס
גאנצער "הו הא" ָ
דער ַ
ָאנגעברענגט מיט זייער שאנטאדזש אויף די
ערוויילטע טאון באורד תיכף נאכן אריינגעבן
נעקסעישאן אפליקאציע ,כמבואר לעיל
ָ
די ַא
הדק היטב בהודאת בעל דין מיט זיינע אייגענע
האט ַא טענה ַאז
ווערטערָ ,אבער ַאז דער גוי ָ
דאך אין די
מ'גייט "דאבלען קרית יואל" ,גייט ער ָ
האבן
וואס ָ
פוסטריט פון ּפרעה און זיינע יועצים ָ
פאלגט אויס דעם
מורא פון "פן ירבה" און ער ָ
"הלכה הוא בידוע שעשו שונא ליעקב" .קען
בארד און פיאות,
קומען ַא היימישער איד מיט ָ
פאר ַא חסיד פון רבינו הק'
נאך ַ
האלט זיך ָ
וואס ַ
ָ
וואס
זי"ע דער הייליגער מייסד פונעם שטעטלָ ,
האט זיכער ַא נחת רוח בגנזי מרומים צו זען
ָ
גאר דער
הרחבת גבולי הקדושה ,און ער איז ָ
מ'טאר נישט
ָ
"פארשטייט דעם גוי"ַ ,אז
וואס ַ
ָ
"דאבלען קרית יואל"?! לא יאומן כי יסופר! ווען
וואלט
טעיפ פון די דרשה ָ
ּ
דא קיין
עס איז נישט ָ
דאס קיינער נישט געגלייבט ,ווי נידריג מענטשן
ָ
קענען גרייכן פאר ּפערזענליכע געלטגייציגע
ַאמביציעס!
קלאר ,זייערע
זאגן אונז ָ
נרא( ָ
מא ָ
זיי )יונייטעד ָ

ליפא'ן.
פאר מיר ,פאר ּ
געזאגט ַ
האבן ָ
'מנהיגים' ָ
)יא איך שעם
מיר זענען געזעסן אינאיינעםָ .
זיך נישט! מ'זעמיר געזעצן מיט די נידריגסטע

נרא" ,לטובת דעם
מא ָ
זאגט עדות אין געריכט קעגן די פירער פון "יונייטעד ָ
ליפא דייטש ָ
ר' ּ
טאש איז
נאכנישט געמיינט 'מיין ַ
האט ָ
טיאטער אפקויף ,אין די צייטן ווען 'התגרות באומות' ָ
ראפעגאנדיסט העצט דעם עולם
קאפויער ווי אזוי דער ּפ ּ
ליידיג' ,...און ּפונקט ּ

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (23

געהאט מיט קיין
ַ
האט נישט
דאס ָ
איינריכטונגעןָ ,
וואס איז ערשט מיט  10טעג בעפאר
שום "פיין" ָ
דאס גייט שוין צוריק
די דרשה ַארויסגעקומעןָ ,
האט
יארן ,ווען דער "בית השחיטה המהודרת" ָ
ָ
גאנצע
באקומען ַא שם טוב איבער די ַ
באלד ַ
ַ
קוואליטעט און העכסטע
וועלט פאר די בעסטע ַ
האט נאכאנאנד
וואס ָ
נדארטן אין כשרות ָ
סטא ַ
ַ
סאך מער
רלאנג פון עופות ַא ַ
פא ַ
צוגעברענגט ַא ַ
האט איבערגעשטרענגט
וואס ָ
ווי ערווארטעטָ ,
ראבלעמען ,ווי
דעם סיסטעם און געברענגט ּפ ָ
ַארויסגעברענגט אויף ַאן ַאנדער ָארט אין די
היינטיגע "הקריה".
"האט דער
ָ
זאגן די ווערטער
ָאבער צו ָ
מאל,
כא ָ
נא ַ
עפעס געטון? ניין" ,און ָ
ווילעדזש ּ
עפעס געטון? ניין" ,איז פשוט און
האבן ּ
"זיי ָ
פראסט מכחיש זיין השמש בצהרים ווען ַאלע
ָ
סאך
נאך ַא ַ
יארָ ,
שכנים ווייסן ַאז די לעצטע ּפ ָאר ָ
געלט-שטראף ,איז דער
ָ
דערמאנטע
ַ
איידער די
ראבלעם גאר שטארק פארבעסערט געווארן
ּפ ָ
ריינגעגאסן
ָ
האט ַא
וואס דער בית השחיטה ָ
נאך ָ
ָ
מיליאנען און לאנגע חדשים ארבייט צו
ָ
שווערע
פארריכטן דעם פראבלעם.
ַ

גאווערמענט איז געקומען
פעדעראל ָ
ַ
ווען דער
געזאגט איך גיי דיר געבן ַא "פיין" ,און זיי
און ָ
טאקע געגעבן ַא "פיין" פון דריי הונדערט
האבן ַ
ָ
דעמאלטס איז
ָ
לאר,
דא ַ
און דרייסיג טויזנט ָ
געווארן בעסער] .מען האלט בלויז צען טעג
ָ
דעמאלטס איז
ָ
פון די "פיין" ביז די דרשה ...און[
געווארן בעסער] .ווייזט אויס אז זיין אפעטיט
ָ

קען מען אין איין מינוט בארואיגן[...
זארגט איבער
בא ָ
יא ַ
און אויב ער איז שוין ָ
ראצעסירן פלייש ָאן זיך רעכענען מיט די
ּפ ָ
רעגולאציעס ,וועט זיין
ַ
ענווייראמענט און
ָ
אינטערעסאנט ָאנצומערקן ַאז די ַאלייענס
ַ
יארן ַא פלייש-
לאגער פירט שוין ָאן א צאל ָ
ַ
ראט נעבן זייער סקול אויף
ראצעסירונג ַא ּפ ַא ַ
ּפ ָ
האבן זיי
גאר לעצטענס ָ
ראוד ,און ָ
עיקערס ָ
דערפאר.
ַ
האלצערנע געביידע
צוגעבויעט ַא ָ
דארט
וואס קומט ָ
דאס "געזעצלאזיגקייט" ָ
ָ
פאר איז נישט אראפצומאלן ,נישט קיין בילדינג
עקשאנס,
ָ
אינספ
ּ
ּפערמיטן ,נישט קיין USDA
ראט,
זא ַא ּפ ַא ַ
נישט קיין לייסענס ָאנצופירן ַא ַ
ַאלעס גייט ַאריין אין סוער ,די שכנים רעדן זיך
ענווייראמענט?
ָ
ָא ּפ אויף ַא גערוך ,אא"וו .איי די
האבן ַאנדערע
פארגעסן ַאז זיי ָ
האט שוין ַ
נו ,איר ָ
הלכות? הא לן והא להו!

זאך קען מען זען ַאז דורך די לעצטע
די זעלבע ַ
לאו סוטס קעגן
האבן זיי געפיילט ָ
יארן ָ
ּפ ָאר ָ
נרא,
מא ָ
גראוו ,קעגן ָ
וואודבארי ,קעגן בלומינג ָ
זאל ַא גוי
וואס ָ
הערימאן .יעדן איינעםָ .
ַ
קעגן
זאל ַא גוי קלערן ַאז ער זעט ַאז
וואס ָ
קלערן? ָ
לאכט פון געזעצן .ער זעט ַאז ער
דער ווילעדזש ַ
נאר ַא
ס'זאגט ָ
סו'ט ) (Suedיעדן איינעם ווער ָ
זאלן די גוים קלערן?
וואס ָ
ווארטָ .
קרום ָ

פארטייבט צו הערן ַאזויפיל
די חושים ווערן ַ
שקרים וכזבים אין איין דרשה .נעבעך די
שכנים זענען ַא רחמנות .קרית יואל פיילט לאו-
סוטס קעגן זיי ,און דער דרייסטער ַאלייענס
באקריוודעטע
רטזאגער נעמט זיך אן פאר די ַ
ווא ָ
ָ
לאכן ,זיצן
נישטא ווער עס זאל אפי' ַ
ָ
גוים...
דארט אידן פון ַאלע עלטער און הערן מיט
ָ
התפעלות .קיינער שרייט נישט
ּ
קעלבערנע
ַאריין "דו שקרן וכזבן!" ,קרית יואל ווערט
ריינגעשלעפט טעגליך אין די געריכטן דורך
ּ
ַא
מ'דארף אויף דעם
ַ
אומפארגינערישע שכנים,
ַ
די
דאס איז ליידער מעשים
באווייז ָ
מאל קיין ַ
ניטא ָ
ַ
וואס פיילט
גאר דער ָ
בכל יום ,און קרית יואל איז ָ
ס'שלעפט וועם(
ּ
לאו-סוטס) .זעט זייט  11ווער
גאנצע הקריה
דא ָאנפולן ַ 10
מ'וואלט געקענט ָ
ָ
אומצאליגע געריכטן אין
ָ
אויסגאבעס מיט די
ַ

געווארן
ָ
ריינגעשלעפט
ּ
וואס קרית יואל איז ַא
ָ
אומוועלנדיג )פאר ַא נויט קען מען אויך צולייגן,
נקלאגעס
ליידער ,די מערערע געריכטליכע ָא ַ
פון אחינו בשרינו ,מיט די געמיינע מסירות
גאנדע
רא ּפ ָא ַ
וואס אויך דער ּפ ָ
ומלשינות אין ָ
האט גענומען ַא חלק(.
מיניסטער ָ

מ'האט אונטער די ביליגסטע שקרים וכזבים
ָ
רויסגעשלעפט איבער ַאכצן הונדערט מענטשן
ּ
ַא
באגיין די שענדליכע ַאקט
אנשים נשים וטף צו ַ
פון ַאריינוועלן און מחזק זיין די גרעסטע שונאים
פאר אלע קרית יואל'ע איינוואוינער און אונזער
גאנצער אפגעהיטענער לעבענסשטייגער ,שומו
כא ּפט ַא שוידער איבערצוקלערן
שמים ,עס ַ
האט ּפ ַאסירט ,אן עוון בל יכופר.
דא ָ
וואס ָ
ָ

איז ממילא ווערן גוים גערעגט .ווייל התגרות
געווארן אינאיינעם
ָ
באומות איז נישט ערפונדן
מיט'ן רעיון הציוני .רייצן זיך מיט ַא גוי איז נישט
דער בליק פונעם גוי אין אונזער געגנט און
זאך .אונז ַ
קיין נייע ַ
קאונטי איזַ ,אז אונז טו מיר
ראנדזש ַ
פארגעס מיר ַאז מיר זענען בכלל אין ָא ַ
אין גלות.
וואס מ'וויל מיר .און אונז פייף מיר זיך ָאן אויף די
ָ
מ'הייבט ָאן מיט שקרים און מען דערקייקלט שכניםַ .אז אונז גיימיר ַארויס וואוטן פאר דעניס
וואס ער איז באמת פון די חסידי
זיך ביז ליצנות אויפ'ן חשבון פונעם ספה"ק ויואל מעקוואוטערסָ ,
דאס.
עקספיריענס ווייס מיר ָ
ּ
משה און די הייליגע שיטה פון רבינו הקוה"ט אומות העולם .פון
וואס ָ
זי"ע ָ
גאס וועט זיין ַאז אידן
קלאנג אויף דער ַ
האט געבלוטיגט אויף די שוידערליכע דער ָא ּפ ַ
וואס קומט ָ
התגרות באומות ָ
פאר דורך די רשעי אין קרית יואל ווילן וואוינען במנוחה ובשלום
הציונים בארצינו הקדושהַ ,א ריכטיגער ביישפיל מיט אונזערע שכנים.
ס'נישטא קיין גרעסערער קידוש
ָ
רבותי,
פון רבן דקרו!
די איראניע איז ַאז די זעלבע ַאלייענס פירער השם .מ'קען נישט בעסער מקדש שם שמים

פאר אונזערע גוי'אישע שכנים ,אונז
זיין ווי ווייזן ַ
פארשטיי מיר זיך.
וויל מיר לעבן בשלום .אונז ַ
לאמיר
ראבלעםָ .
פארשטיי מיר ענקער ּפ ָ
אונז ַ
פארשטיין,
ַארבעטן אינאיינעם .עטס וועט אונז ַ
פארשטיין און מיט ַא גוי קען
אונז וועלמיר ענק ַ
לעמאל בעסער אויפטון ווען מ'רעדט צו
ָ
מען ַא
אים ווי איידער מ'גראדזשעט אים ַארויס די
אויגן.

מ'האלט שוין
ַ
מ'חזרט ַאזוי לאנג דעם שקר,
גאר ַא "קידוש השם" ,היכי דמי חילול
ַאז עס איז ָ
נאך און מזינגט ַא ניגון ַאז
השם? ווען מ'טוט עס ָ
גאר מקדש זיין שם שמיםָ ,אדער אפשר
מ'גייט ָ
לקדש שם שמינו ...די ווערטער ברענגען ַארויס
רא ּפ ַאזעלכע
ָא ּפשיי און עקלַ ,אז מ'ברענגט ַא ָ
הייליגע טערמינען מיט וועלכע אונזערע זיידעס
געגאנגען אינעם אוישוויצער
ַ
באבעס זענען
און ַ
שלאג
ָ
גאר דער
דאס איז ָ
פייער עקד"ה ,און ָ
טאן איינע פון די ַארגסטע עוולות
ווארט ביים ָא ּפ ָ
)פארזעצונג אויף זייט (25

כלפי די
שטארקע רחמנות געפיל ּ
ַ
האבן ַא
וואס ָ
ָ
גוים ווייל מ'פיילט לאו-סוטס ,די זעלבע פירער
האבן נישט געזען קיין עבירה ווען סיי זייער מוסד
ָ
און סיי פראמינענטע עשירים פון זייער לאגער
פיילן לאו-סוטס אנטקעגן בלומינג-גראוו ,אלעס
פאר פריוואטע געלטגייציגע אינטערעסן) ,זעט
וואס
דאס איז אויסער די ליצנות ָ
בייגעלייגט( ָ
טאר מען
ליגט אין דעם וואס ווען עס שמעקט ָ
נישט גיין אין געריכט וועגן התגרות באומות,
גאר ַא מצוה
ָאבער קעגן דעם ווילעדזש איז אלס ָ
צו גיין אין געריכט.

רבותי ,דער גוי וועמען אונז וויל מיר
אינדארסירן ,דער דעניס מעקוואטערס ,ער איז
ָ
באורד .איך
לאנג אויפ'ן ּפלענינג ָ
יארן ַ
געוועזען ָ
לעמאל ּפרובירט
ָ
האט ַא
יארן .ער ָ
קען אים שוין ָ
נאך לעצטנס
מיטצוארבעטן .ער איז ָ
ַ
מיט אונז
האט
באורד און ער ָ
זאונינג ָ
געווען אויפ'ן ָ
נאר געקענט.
האט ָ
מיטגעארבעט מיט וויפיל ער ָ
ַ
מ'האט געבויעט דעם נייעם מיידל סקול .ער
ָ
וואס מ'קען.
מיטגעארבעט מיט ָ
ַ
האט
ָ
נדידאט זעלבסט
ַ
קא
זאגט דער ַ
וואס ָ
און ָ
פאקט ַאז ער איז
איבער קרית יואל? אויסער די ַ
נרא"
מא ָ
געלאפן אויף די שענדליכע "יונייטעד ָ
ָ
זאל זיין דער
וואס אפי' ער ָ
טפארמעָ ,
לא ָ
ּפ ַ
גרעסטער חסיד אומות העולם ווי די ַאלייענס
מ'האט
ָ
מאלן – ַאזש
רא ּפ ָ
געוואלט ַא ָ
ָ
האט אים
ָ
געקענט מיינען ַאז עס לויפט ראול וואלענבערג
פראנץ
גאר ַ
זא ַ
ָאדער אסקאר שינדלער ָאדער ָ
דאס נישט קיין תירוץ צו
יאזעף זעלבסט – איז ָ
ָ
פאר ַאזא נידריגע ּפ ַארטיי-ליניע ,און
גיין שטימען ַ
פאקט ַאז דער גוי דארף
דאס איז אויסער דעם ַ
ָ
רלאנגען פון אים
פא ַ
וואס זיינע משלחים ַ
טאן ָ
ָ
און די איבערוויגנדע מערהייט פון זיינע שטימען
וואס
באקומען פון די גרועים שבאומות ָ
האט ער ַ
ָ
רמאכט היל"ת ,און
פא ַ
גאנץ קרית יואל ַ
ווילן זען ַ
דארן אין
"יעדעס" אידיש קינד שטייט זיי ווי ַא ָ
אויג.
מעקוואטערס
צוריקגעשמועסט.
און
געהאלפן די
ָ
מיטגעארבעט,
ַ
לעמאל"
ָ
"א
האט ַ
ָ
טאון
וואס טוט זיך מיט דעם ַ
מיידל סקול .און ָ
סופערווייזער הארלי דאולס? און די איבריגע
ּ
האבן
באורד וועלכע ָ
טאון ָ
מיטגלידער פונעם ַ
רויסגעהאלפן די ַאלייענס ,און יעצט
ָ
כסדר ַא
ריינגעשטאכן ַא מעסער אין
ָ
האט מען זיי ַא
ָ
רוקן מיט'ן שטיצן זייערע גרעסטע שונאים?!
האבן זיי ערפינדן ַא נייעם "כשר גוי" מעסטער,
ָ
באשליסן מיט וועלכן גוי מ'מעג זיך רייצן און
צו ַ
מיט וועמען נישט?!
האבן געדינט
אויבנדערמאנטע שקרים ָ
ַ
די ַאלע
מאסקע ָאנצוקומען צו
ַאלס ַא שלייער און ַא ַ
די לעצטע פאראגראפן ,ווען אידישע קינדער
האק ַאקעגן זיך ַאליינס,
האבן אויפגעהויבן ַא ַ
ָ

l

i

gahsht 8 lrus icgdgdbhhrt gdtke xyhhr khuuhx gktrgsgp
uutrd dbhnukc yutx uut azshkhuu idge xrtyxguubht
gxgrgybht xhurd yhn :ktuh ,hre ,ukhkd
igdbukehuubt gymgk hs ydktpgdftb yrguu
zht xg utuu uutrd dbhnukc idhsw,ubfa ogbht
gdtkebt
it
irtuugd
icgdgdbhhrt
vrag wvcrh ipw rsxk dtyxbhs ogbgdbtdrtp
dbhnukc yutx uut azshkhuu hs idge ',cyc
xrtyxguubht 'ohshdb gahsht 8 lrus uutrd
,hre iut 'ertp trtc 'drucxnthkhuu iup
/xgdtke ghmtbhnhrexhs ;hut yrhztc 'ktuh
'yuxutk ogs iht iwvbgy rgdgkebt hs
rgchrt iup ohjya gdhzhr idtnrtp hhz zt
uut azshkhuu ogs iht sbtk rget 1200
cktv lrgc zht gfkguu 'uutrd dbhnukc yutx
iup yhhyatc xtuu azshkhuu imbtd ogs iup
ictv hhz xtuu 'xrgehg ybgzhuy 3 rgybut
hs rtp irth gbgdbtdrtp hs iht yphuegdbhht
ighhya iut 'rgkts ithkhn 25 iup gnux
gphhya hs iup xbsta gxhurd xhut sbhmt
/xghmtkudgr dbhbutz azshkhuu
zht rgdgkebt hs iup ytetuust rgs
rg iut "itnxtx kehhn" rgybtetc rgs
ydhhkgdhhc yvgz) gdtke hs iht ychhra
yutx uut azshkhuu hs zt (////yhhz ;hut
gahsht hs irgya um yfuz uutrd dbhnukc
lhz
dburgekgptc
rgwktuh
,hre
iut 'imhbgrd grghhz iht iyhhrpaumxhut
gdbgrya rtd yrhpgdfrus irguu rgchrgs
um lhkdgnnut iftn xtuu imgzgd dbhbutz
/ohjya gyphuegdpt hs ;hut ighuc igbge
uutrd dbhnukc yutx iht rgbhutuubhht hs
ukxf iht xghmhygp icgdgdbhhrt ictv
iht azshkhuu ogbgdhht t isbhrd um v"xa,
iht "rgnuz ixhhv" ogs iup ytykuzgr
irtuugd yntkpgdphut zht xg iguu s"xa,
ktuh ,hre iup ohbfa hs iup rgyhngd hs

,hre xtuu ihhkphhp rgxtuu ogs idgeybt
trun 'ighuc um yhhrdgd lhz ytv ktuh
/wvcrh ipw dhsbctv
zht ////ktpumrgp yahb rgct ahbtrht
yrhpgdbt dbudguugc ihhkphhp hybt rgs
iybtnrgs ichut ogs lrus irtuugd
"ytv xtuu '"itnxtx kehhn
ytetuust
out dbukntzrtp gahrgmgv t ipurrtp
rgyhngd hs imgvphut um s"xa, rst asuj
rgxtuu hs iut dburhxegbt iup gngy iwrgcht
/ihhkphhp
ignuegdrtp zht xtuu dbukntzrtp ohhc
ytv 'kuex hrybgngkg hktuu ktrybgx iht
ohtbua gktetk grgsbt iut itnxtx kehhn
iahtwhud ogs yrgkegdphut ktuh ,hre iup
dbudguutc t iht irhzhbtdrt um lhz og iunv
sbtk irhxegbt um rgbgkp xwktuh ,hre idge
/xbuty gdhnurt hs iup
itnxtx kehhn iup ygcrt hs
gktetk hs iup rgyhngd hs imgvumphut
iut 'iytykuzgr ydbgrcgd ;fh, ytv ohbfa
"/t/e/t/x" hs irtuugd ygsbhrdgd zht xg
t ybpggd hhz ictv lhut huu 'ghmtzhbgdrt
"gahrgmgv gktetk hs lrus "yhhx cguu
'"ihhkphhp hs ptyx" igntb iwyhn ohbfa
idge xghmhygp ignubgdntzum ytv ign utuu
um irtuugd yehagd ourt xtuu 'ktuh ,hre
/xbtahyhktp gktetk gkt
ighhrgmgv hs yrgnrtp lhz ictv huzt
gdhnurt hs iut 'rgnuz imbtd ogs lanc
,ukugp gkt ivuy um ichuvgdbt ictv ohbfa
rgn u"j ktz ktuh ,hre zt irgfhzrtp um
/vhv, tk uhv 'irgyhhrcrtp igbge yahb lhz
rgbhutuubhht hs zt ydbgrcgd ytv xts

ogs lrus icgdgdbhhrt gdtke hs
,ujhkac "itnxtx kehhn" ytetuust
inkz wr xrtyxguubht gahwsrj hs iup
wr 'drucxnthkhuu iup ayhuutergc
'drucxnthkhuu iup kthryhuu lurc vnka
wr 'ktuh ,hre iup rgnhuua ksbgn wr
iup ayhuutcteth rgc ovrct
xjbp
;xuh
wr
'drucxnthkhuu
cegh wr 'ktuh ,hre iup ayhuutkuryx
van wr 'drucxnthkhuu iup sktd ejmh
iut drucxnthkhuu iup skgpbhrd
ertp trtc iup rgbzhuu ktuna wr

4 yhhz ;hut dbumgzrtp

   /



xrtyxguubht gahsht 8 lrus icgdgdbhhrt gdtke
uutrd dbhnukc yutx uut azshkhuu idge
3 yhhz iup dbumgzrtp

chuvbt ignubgdntzum lhz ictv uutrd dbhnukc yutx iht
ogbgdhht t isbhrd um ixtkatc ictv iut v"xa, rgybhuu
yahb rgn iktz ohjya hs zt gxgrgybht hs yhn 'azshkhuu
ihhz igbge ikguu hhz iut 'ktuh ,hre rgybut iktpbhhrt igbge
grghhz iht ihhrt yahb lhz yeur ktuh ,hre zt yrgfhzrtp
/imhbgrd
uutrd dbhnukc yutx hs xtuu yhhm gckgz hs iht
um azshkhuu t isbhrd um yhhrdgd lhz ictv rgbhutuubhht
ytv 'xeutuu rgwktuh ,hre t rtp iyhhefhkdgn hs ixhkartp
uutrd dbhnukc yutx iht rgnuybgdhht sbtk rgxhuugd t
gdhzhr iphuertp um rgrhyxguubht gahsht yhn ykgsbtvrtp
/uutrd dbhnukc iht ohjya
iguugd zht xrtyxguubht gahsht hs iup iucaj rgs
ogbgdhht t isbhrd ltbrgs iut 'ohjya hs iphueumpt
iut 'etnagd rghhz yhuk ktuh ,hre iup ,ubhfac azshkhuu
lrus isht gahnhhv iup 'iyhptrp iht rgkts igbthkhn iftn

/ohjya hs ;hut ,urhs rgybgzhuy ighucphut
iup xbyta hs ivgzgdbt ihua lhz ictv xg xtuu .try
rgphuertp ogs rtp igdbukgd zht azshkhuu isbgnuephut t
yguu azshkhuu rgs zt rgrhyxguubht hs idhhmrgcht um
rgs xtuu gdtke t chkum ignue sbtyaum yahb ktnbhhe
yfhrgd iht icgdgdbt ytv yxckgz rgphuertp rgahsht yahb
yutx uut azshkhuu ogbup ignue sbtyaum xts ishhnrtp um
/uutrd dbhnukc
dhykhdsbg ictv rgrhyxguubht hs xtuu ogsftb vagnk
ign zt ykhhyrutgd yfhrgd rgs ytv 'ohjya hs yphuegdpt
azshkhuu ogs isbhrd um rusgmtrp hs yhn ihhdbt rgyhhuu ige
utuu iktuu gkghmgpx ignuegdrtp zht yhhm ehya t zhc iut
ogs isbhrd um ynhyagd ,jt vmgc ictv rgkhhuu hs
/uutrd dbhnukc yutx uut azshkhuu
hs iup ieur iht rgxgn t huu iguugd zht xts
rgs zt ivgzrgs ktnbhhtphut lhz ictv gfkguu xrtyxguubht
lhz ictv hhz iut iktpgdntzum zht itkp rgyxhhn rgmbtd
'igbthkhn grguua iup ista irghuvgdnut t yhn ivgzrgs

t ichhkc iup vbfx t iht zht sbtk rget 1200 hs ourtuu
gfkguu yptargrhp azshkhuu ghhb hs rgybut vnna rcsn
ygnf yguu xtuu imgzgd dbhbutz grguua irhpfrus ohhc yktv
ihhe ighuc igbge yahb ktz ign 'ybdgd ogs irhrprtp huu
/xybgnputkguugs ghhb
itnxtx kehhn ytetuust rgs ytv ;hurt ogs ;hut
gktrgsgp iht gdtke ghmtbhnhrexhs t icgdgdbhhrt ymht
dbhnukc yutx uut azshkhuu hs idge xbhgkp yhhuu iht yfhrgd
ertya yxhhr rg huu "xhkgr xgrp" t yhn yhhkdtc 'uutrd
rghhz rtp uutrd dbhnukc yutx uut azshkhuu hs rgyburt
/isht hs idgeybt ghmtbhnhrexhs
-trp\ihhkphhp-hybt" iup dbukgya rgdhyhhz-hhuum rgs
itnxtx kehhn iup "uutrd dbhnukc iht xrtyxguubht gahsht
iup rgbhutuubhht hs hhc dbudgrphut xhurd ipurgdxhurt ytv
hs hhc iut ktuh ,hre ourt xgazshkhuu gktetk gkt
/uutrd dbhnukc yutx iup rgbhutuubhht
"srtegr" rgs ytv dgy gsbgdktpftb hs iht
irtybgnte rgdhksbgm kyhhz cguu rghhz ;hut ydhhkgdphurt
yrhpagd lhz ictv gfkguu 'ohbfa gdhnurt gktetk hs iup
kehhn iahrgmgv ogs iup irhprtp iztk lhz iwrtp ydhshhktc
imbtd ogs yhhrsgdbt ytv yxckgz rg xtuu 'itnxtx
ynue iut iytrrtp hhz rg ytv ymht iut 'hhrgmgv ihhkphhp
/idtkebt rtd hhz
dbushhaybt hs ;hut iyrtuu um rgcht ychhkc kfv lxc
yutx uut azshkhuu hs chut ixhkatc yguu xtuu yfhrgd iup
xts xtuu ghmtbhnhrexhs igdbtdtc gety zht uutrd dbhnukc
/xghmtkudgr dbhbutz hs iahuy um igdbhuum lhkdgn hhz yguu
/vcuyk ubhkg ,ufknv ck vy,u

ווען ס'קומט צו זייערע אייגענע זאכן האבן זיי און זייער מוסד "שערי תורה" נישט קיין שום
באריכט אין "הקריה" שבט תשס"ט איבער
פראבלעם צו לויפן אין געריכט בעפאר סיי וואסַ .
די אנקלאגע פון זייערע אינוועסטערס קעגן דעם ווילעדזש פון סאוט בלומינג גראוו

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס

שבט-אדר תשע"ה \ Feb. '15
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (24

דורך היימישע אידן זייט די אנשטייאונג פון
קרית יואל.
פראגע ,איז
ַ
און ווידער ווערט שווער די
דאס ַאריינשטעכן ַא מעסער אין רוקן פאר די
ָ
געהאלפן
ָ
האבן ענק
גוי'אישע שכנים וועלכע ָ
יארן אויך אין כלל פון דעם "קידוש השם"?
ַאלע ָ
וואס העלפט ענק ווי למשל הארלי דאולס,
ַא גוי ָ
נאר
דארף מען ארויסגראדזשען די אויגן ,און ָ
ַ
מאכן אין קרית יואל ,אים
וואס וויל חרוב ַ
ַא גוי ָ
גאלדענע
האק אויף ַא ָ
דארף מען שענקען דעם ַ
ַ
טאץ?
ַ

האבן ַארויסגעגעבן ַא
מענטשן פרעגן ַאז זיי ָ
וואס איז זייער מיאוס .ס'איז אמת .ס'איז
ווידיא ָ
ָ
פאר יעדע
ראצענט אמת .למעשה ַ
הונדערט ּפ ָ
מפיין-
קא ּ
געווארן ַא ַ
ָ
עלעקשאן .קרית יואל איז
האקט ער אויף
אייטעםַ ,אז איינער וויל געווינעןַ ,
רוואס,
פא ָ
דאס טוט יעדערַ .
קרית יואל .און ָ
עגאנדע
רא ּפ ַ
דאס איז ַא חלק פון די ּפ ָ
ווייל ָ
וואלן ,און ס'גייט דורך און
פאר די ַ
וואס קומט ַ
ָ
דאס.
ס'פארטַ .אלע אונזערע גוטע פריינט טוען ָ
ָ
געגאנגען ַאביסל ווייטער.
דא זענען זיי ַ
ָ

ּפלוצלינג איז ער שוין מודה במקצת הטענה.
נאר
נע ,עכט זענען זיי גוטע פריינט ,זיי מיינען ָ
ענווייראמענט ,זיי זענען גרייט פאר הונדערט
ָ
די
נאר ברוגז אויף ַא
זעכציג עיקערס ,זיי זענען ָ
טעאטער ,אא"וו.
ַ
ווידעאו
ָ
האבן ַארויסגעגעבן ַא
איי זיי ָ
וואס גרעניצט זיך ממש מיט שוידערליכע
ָ
קלאר קעגן
ָ
אנטיסעמיטיזם? איי ,זיי העצן
"גאנץ" קרית יואל ,קעגן יעדן ערליכן איד?
ַ
נאר
דאס נישט ערנסט ,זיי ווילן ָ
עה ,זיי מיינען ָ
געווינען...
האלט מען שוין פיר
און אדרבא ,יעצט ַ
האט שוין
וואלן ,די ַאלייענס ָ
נאך די ַ
חדשים ָ
געמאכט דעם אזויגערופענעם 'קידוש השם'
ַ
נרא" ,יעצט קען
מא ָ
און אויפגעבויט "יונייטעד ָ
יא ָאדער נישט
וואס זיי מיינען ָ
דאך שוין זען ָ
מען ָ
ערנסט?!
אדרבא ,ירא הקהל וישפוט .די העצער
נרא" גייען ָאן ווייטער מיט
מא ָ
פון "יונייטעד ָ
זייערע געמיינע ַאקטן .זיי לייגן ווייטער אונטער
שטרויכלונגען יעדע טריט און שריט ,זיי
פארפירן ווייטער מיט די זעלבע שרעקליכע
ַ
האבן
וואס זיי ָ
לאזונגען ָ
העצערייען און געמיינע ָ
וואלן ,וואו זענען די "קעי זשעי
גענוצט פאר די ַ
רוואס שטעלן זיי זיך נישט אויף
פא ָ
ַאלייענס"?! ַ
קלא ּפן "על חטא" ברבים אויף זייער שענדליכן
ַ
רוואס לויפן זיי נישט ַארויף ,הם
פא ָ
רראט?! ַ
פא ַ
ַ
ונשיהם ובניהם ובנותיהם ,צום הייליגן ציון פון
רביה"ק זי"ע און זיך אויסשטרעקן בפישוט
פאר'ן
ידים ורגלים בעטן מחילה פון רבי'ן זי"ע ַ
האק אונטערצוברענגען חלילה די
אויפהייבן ַא ַ
וואס איז געווען משאת נפשו
שטאט ָ
ָ
הייליגע
יארן?!
ַאלע ָ
די בזיונות זענען עד לב השמים.

לעפקאוויטש זכרונם לברכה,
ָ
דייטש ,ר' לייבוש
גרופע
ּ
ָאבער זיך צו זעצן אינאיינעם מיט ַא
ָא ּפ ָאזיציע פירער וועלכע זוכן אונטערצוברעכן
דאס איז שוין
יעדן כח ,סיי בפנים און סיי בחוץָ ,
רעצעדענטלאזער חידוש פון די ַאלייענס.
ָ
ַא ּפ

מאכן.
קלאר ַ
וואס איך וויל ָ
זאכן ָ
איז דריי ַ
געזאגט ַאז בלי
ָ
האב יעצט
וואס איך ָ
דאס ָ
ָ
געקאלט
ָ
האט מיך פריער
ערצופאל ָ
ַ
שום ספקּ ,פ
דא ,ער איז אן
וואס איז ַאן אפישעל ָ
איינער ָ
זאגט ער מיר יו העוו
אפישעל אין די געגענטָ ,
ספא ַ
רא
ווא ַ
אימפעקטָ ,
ּ
רא
ספא ַ
ווא ַ
נאו איידיע ָ
האבן ַאז:
קלאנג ס'וועט ָ
ָא ּפ ַ
מאל זען ַאז די אידן
דאס ערשטע ָ
מ'וועט ָ
פון קרית יואל ווילן לעבן בשלום מיט די שכנים.
נאך דערווייל נישט געוועזן ,זייט
זאנס איז ָ
ַא ָ
יארן.
קרית יואלָ ,
אהא! רבינו הקוה"ט זי"ע ביים גרינדן
קרית יואל און שפעטער ביים גרינדונג פונעם
ווילידזש ,האט זיך אויך נישט אדורך גערעדט
מיט די ַאלייענס איבער זייער שיטה אין התגרות
באומות ,...מי יגלה עפר מעינך רבינו הקדוש אז
אין זיין שטאט זאל מען אזוי קענען דרש'נען
ברבים ,ואין פוצה פה..

דאס איז איינס.
ָ
מעקוואטערס טוט
ָ
צווייטנס ,דער דעניס
געווארן.
ָ
וואס איז יעצט ליידיג
ערפילן ַא זיץ ָ
וואן ,ער גייט
ער גייט ווערן אין דזשעניווערי ָ
וואן ביז צום נעקסטן
געווינען ,פון דזשעניוערי ָ
מאל
כא ָ
נא ַ
נאוועמבער מוז ער ָ
נאוועמבערָ .
ָ
וואס
לויפן .איז צען חדשים קען מען זען ָ
]זאגן
דער דעניס מעקוואטערס וועט טוןָ .
זאגט ער ביים קאמפיינען ַאז ער גייט שטערן
ָ
נעקסעישאן ,לויפן לויפט ער אויף ַא ליניע
ָ
ַא
פאן פון "יונייטעד
פון שנאת ישראל אונטערן ָ
נרא"ַ ,אריינוועלן גייען אים ַא ּפ ָאר טויזנט
מא ָ
ָ
וואס ווילן זען קרית יואל
ָאנגעהעצטע שכנים ָ
נאך צו זען?
וואס בלייבט ָ
רשלאסן ח"ו ,איז ָ
ָ
פא
ַ
שאנס איז מקוואטערס זאל שטימען
דא ַא ַ
איז ָ
נעקסעישאן"?[ מ'קען אויך זען אין די
ָ
"פאר ַא

צען חדשים צי דער ווילעדזש וועט זיך צושטעלן
און ַארבעטן מיט אונז און לעבן מיט אונז בשלום,
יא
ַאזוי ַאז צען חדשים וועט מען קענען אפשר ָ
דא צען חדשים
גיין מיט זיי אינאיינעם .ס'איז ָ
לאנגע צייט.
צייט .צען חדשים איז נישט קיין ַ
טשאנס ַאז אונז וועלמיר
ַ
ס'וועט אונז געבן ַא
מעקוואטערס טוט און מ'וועט
ָ
וואס
קענען זען ָ
וואס דער ווילעדזש טוט.
קענען זען ָ
וואס
קלאנג ָ
דאס דריטע איז ,דער ָא ּפ ַ
ָ
האמיר
בא ַאמטע וועלן זען וויפיל מענטשן אונז ָ
ַ
וואס זיי ווילן שלום ,ווי מער
ַאריינגעברענגט ָ
קלאנג.
האבן ַא מעכטיגן ָא ּפ ַ
נאמבערס וועט ַאלס ָ
יעדע איינציגע שטימע ביי דעם עלעקשאן איז
ממש ַא קידוש שם שמים .מ'וואוט צו ווייזן ַאז
אונז זעמיר אין גלות .מ'וואוט צו ווייזן ַאז אונז
וויל מיר נישט זיין שונאים מיט אונזערע שכנים.
אונז וויל מיר לעבן מיט זיי בשלום .און דורכדעם
יאר יעדעס איינציגע וואוט זייער
אויב מ'זיצט מיט זיי אינאיינעם קען מען זיי איז יעצט היי ָ
איינשטילן ,מ'קען ַ
מאכן ווייכערַ .אז מ'לעבט וויכטיג.
אינאיינעם און מ'קריגט זיך נישט אין איין צי.
דער בעל מספר איז נישט מגלה סוד ווער
געקאלט איז,
ָ
האט אים
וואס ָ
ַאז מ'לעבט בשלום ,מ'זיצט אינאיינעם ,מ'רעדט דער "אפישעל" ָ
אינאיינעםַ ,אזוי קען מען ָאנקומען.
שטארק קלערן ַאז ס'איז
ַ
לאזט זיך
ָאבער עס ָ

יא .מ'זיצט אינאיינעם ,מ'לאכט אינאיינעם,
מ'לעבט אינאיינעם .וואו זענט איר ָאנגעקומען
ביז יעצט זיצנדיג אינאיינעם ,לאכנדיג
אינאיינעם און לעבנדיג אינאיינעם מיט די אידן-
"אלע"
האט זיך די וויסטע העצע קעגן ַ
האסער? ָ
תושבי קרית יואל און דעם ערליכן אידישן
דאס מינדסטע?
לעבנסשטייגער איינגעשטילט ָ
דער כלל ביי עסקנות און פירערשאפט איז
מ'דארף ַארבייטן אינאיינעם מיט
ַ
לעמאל ַאז
ָ
ַא
מאליגע
געטאן די ַא ָ
ָ
האבן
דאס ָ
ערוויילטע פירערָ ,
ליפא פר"מ ,ר' סענדר
עסקנים ווי הרה"ח ר' ּ

גאנץ מעגליך איינע פון אונזערע 'גוטע פריינט'
ַ
רבאנד ,וועלכע
פא ַ
נרא" ַ
מא ָ
אינעם "יונייטעד ָ
נאך דעם
וואכן שפעטער ָ
האבן בלויז מיט צוויי ָ
ָ
קלאנג" און "קידוש
"א ּפ ַ
"אימפעקט" און ָ
ּ
גרויסן
געטאנצן פאר שמחה ווען
ַ
שם שמים" עפנטליך
האבן געהערט ַאז די עף .בי .עיי .איז געווען
זיי ָ
האבן נישט אויפגעהערט
אין קרית יואל ...און ָ
צו זינגען ברבים און העצן די לעצטע חדשים
נאך די מורא'דיגע
ביי אלע אינסטאנצן – שוין ָ
מ'זאל
ָ
הבטחה פון "יו העוו נאו איידיע" – ַאז

וואס
אויספארשן יעדן יחיד אין קרית יואל ָ
ָ
סאושעל סערוויסעס.
געניסט פון ָ
געזאגט,
ָ
ָאבער די גרעסטע ליצנות דא איז ,ווי
האט מחליט געווען ַאז
ַאז דער בעל דברים ָ
דארף מען לעבן "בשלום מיט די שכנים"
יעצט ַ
האט זיך צוקריגט
וואס ער ָ
אין די זעלבע צייט ָ
דראנג זיין געוועזענער
געווארפן איבער'ן ַ
ָ
און
סופערווייזער,
טאון ּ
בעסטער בוזעם פריינט דער ַ
נישטא קיין איסור פון
ָ
מיט יענעם גוי איז
דארף מען נישט
"התגרות באומות" מיט אים ַ
רוואס? ווייל ער וויל נישט זיין
פא ָ
לעבן בשלוםַ ,
פארלוירענעם
דיין שבת-גוי און קעמפן דיין ַ
קאמף?!
ַ
וואס
נאר מיט דעם גוי ָ
דארף מען ָ
לעבן בשלום ַ
Mar 2004

טאשן!
נפ ַאקן די ַ
העלפט די ַאלייענס פירער זיך ָא ּ
קלימאקס.
ַ
היפ ָאקריטסווע אין איר
ּ
בא ַאמטער ווי הארלי
זיך צוקריגן מיט ַא ַ
וואס ליידט פאר
דאולס און די טאון באורדָ ,
אייערט וועגן איז ַא קידוש שם שמים? גיין אין
געריכט קעגן אייגענע ברודער אויפצולעזן דעם
ווילעדזש איז ַא קידוש שם שמים? ּפלוצים זוכט
נאכן
"אלייענס" מקדש צו זיין שם שמיםָ ,
די ַ
יארן
מחלל זיין שם שמים בפרהסיא ַאזויפיל ָ
נאכן גיין אויף טעלעוויזיע און אין
לעיני השמשָ ,
די צייטונגען מיט ביליגע השמצות קעגן אייגענע
ברודער ,גייט מען וואוטן ַאז מ'איז אין גלות,
און ַאז מ'וויל נישט זיין שונאים מיט די שכנים,
)פארזעצונג אויף זייט (26

Workshop' school ruse, town says
By Chris McKenna
Times Herald-Record
cmckenna@th-record.com

Monroe – Gleeful Satmar Hasidim packed an empty warehouse just outside of Kiryas Joel last month
.to celebrate the start of what they hope will be a new school system
But the party fizzled yesterday when Monroe officials issued violation notices and said they would seek
.to shut down what they were told would be a "workshop," not a school
"We're going to look to do something ASAP," Charles Finnerty, the town code enforcement officer
and Planning Board chairman, said yesterday afternoon. "There may be a meeting with the lawyers on
".Monday
Finnerty and Building Inspector William Muente visited the former Manhattan Beer Distributors
warehouse on Larkin Drive Thursday afternoon and found a school instead of the "workshop" that the
.Planning Board approved in January
They also counted more students – or "tradesmen," as the school's lawyer would have it – than allowed
.on the premises and discovered that work had been done without permits
Just a few weeks earlier, thousands of Hasidim from one side of the Satmar political divide partied
inside what they expect some day to house a religious school, synagogue and wedding hall for families
.who oppose Kiryas Joel's leaders
Presiding over the hubbub that Shabbos night was Rabbi Zalman Teitelbaum, brother and nemesis of
.Kiryas Joel's head rabbi, Aaron Teitelbaum
– The occasion must have been important since Zalman, the dominant rabbi in Williamsburg, Brooklyn
and Aaron's rival for leadership of the world's largest Hasidic movement – rarely sets foot in or near his
.brother's upstate domain
Last May, his followers shelled out $2.7 million for the 54,680-square-foot building, which sits on 11.7
.acres on the road leading to Home Depot, Wal-Mart and other stores
On Jan. 13, the town Planning Board gave Congregation Shari Torah approval for a "workshop for the
.trade of editing publications" in the building's offices
No more than 50 people could be there, due to septic limitations. The huge warehouse was to stay empty
.until the board granted further approvals
But a worker who identified himself as Judo Weinstock, a 20-year-old manager and nephew of
opposition leader Mendel Schwimmer, told the Times Herald-Record on Tuesday that the building
.housed a school with 80 boys, ages 14 to 16
He seemed bewildered by the "workshop" deion. He showed a reporter several classrooms with books
.laid out and a synagogue where a rabbi was addressing the boys
In the warehouse, workers were closing off loading docks with cinder blocks. Weinstock said the
.congregation hopes to build 45 classrooms there
The "workshop" ruse was apparently invented to bypass the town zoning codes, which forbid schools
.on land zoned for heavy industry without a variance
Goshen lawyer Alan Lipman, having discovered that the town allows the "performance of a trade" in
that zone, told the Planning Board attorney in a Nov. 20 letter that "tradesmen" between the ages of 14
.and 18 would be "editing religious publications" on the premises
.Lipman and Kiryas Joel's opposition leaders didn't return calls for comment
Finnerty said he counted about 80 boys – clearly over the limit – during his visit but was unsure if what
.he saw was a school or workshop
.Muente didn't share his doubt
"They've got full-blown schools there," he said

דער "רעקארד" באריכטעט אין תשס"ד איבער דעם שטארקן אויפברויז צווישן די שכנים
אז די געביידע אויף לארקין ראוד איז ארגינעל געעפענט געווארן אונטער'ן פאלשן
שלייער אז עס גייט דינען פאר א פאבריק צו 'בינדן ביכער' – ווייזט אויס אז דאן
איז "התגרות באומות" און "חילול השם" געגאנגען אויף וואקאציע פאר א וויילע...

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס

שבט-אדר תשע"ה \ Feb. '15
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דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (25

שונאים פאר רביה"ק בעל ברך משה זצ"ל
זא עוולה ווי שונאים פאר שונאי
איז נישט ַא ַ
ישראל ,וואס טוען בפועל מעשים אנטקעגן
אלע חרדי'שע אידן פון ניו יארק ,ארבייטן טאג
און נאכט מבאיש ריח צו זיין און צו שעדיגן
חסיד'ישע משפחות מיט איר אפגעזונדערטן
לעבנסשטייגער ,שעליהם אמר דוד הלוא
משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט.

זאך .היינט איז
נאך ַא ַ
איך וויל רעדן איבער ָ
דא די מעגליכקייט פון שיקן ַא ּפ ַאשקעוויל אין
ָ
פאר טויזנטער און טויזנטער מענטשן.
איין רגע ַ
טאג ַארויסגעקומען,
ליידער איז די לעצטע ּפ ָאר ָ
ריוואט געשיקט ּפ ַאשקעווילן
האבן ּפ ַ
מענטשן ָ
ריוואט געשיקט
)פ ַ
און צעטלעך און אימעילסּ ,
צאלט גראפיקער ,כידוע(...
בא ָ
דורך די ַאלייענס ַ

מ'האט מבזה געוועזן אידן
ָ
זאכן .און
ַאלע מיני ַ
יארן
האבן זיך מוסר נפש געוועזןַ ,אלע ָ
וואס ָ
ָ
פאר'ן כלל און זיך מוסר נפש געוועזן
געטון ַ
וואס זענען גרויסע בעלי
פאר'ן כלל ,און אידן ָ
ַ
האט מען מבזה געוועזן.
צדקה ובעל חסד ָ
מ'טאר
ָ
ס'נישט קיין שום היתר נישט.
רא איד.
ספא ַ
ווא ַ
נישט מבזה זיין קיין איד ,סיי ָ
וואס
פאר'ן כללָ ,
וואס זיי טוען ַ
ספעציעל אידן ָ
ּ
וואס
יארן .אידן ָ
יארן ָ
זענען עוסק בצרכי ציבור ָ
נטאסטישע בעלי חסד ובעלי צדקה.
פא ַ
זענען ַ
מ'זאל
אונז זעמיר מוחה קעגן דעם און מ'בעט ַאז ָ
ס'זאל נישט ּפ ַאסירן מער .און
דאס אויפהערןָ ,
ָ
האבן ַא מיינונגס דיפערענץ און
יעדער מעג ָ
מ'זאל קיין שום איד
ס'געט נישט קיין היתר ַאז ָ
מבזה זיין .שלא על פי תורה.

ליידער שוין זייט די אנטשטייאונג פון ָאט דער
עלעמענט ,דער עם קשה עורף אונטער איר
שלייער-נאמען "קעי .זשעיַ .אלייענס" וועלכע
ָ
האט בלויז איבערגענומען די אריגענעלע
ָ
האבן זיך מתחצף געווען
מחוצפים ,וועלכע ָ
ַאקעגן אבינו רועינו מרן רביה"ק בעל ברך משה
האט איבערגענומען דעם שבט
זי"ע ווען ער ָ
האבן זיך מתחצף
ההנהגה ,די יעניגע וועלכע ָ
געווען ַאקעגן הגה"ק בעל מנחת יצחק זצ"ל ובית
דינו הצדק דער בית דין הגדול שבירושלים ,און
האבן
ַאנדערע גדולי ישראל מדור הקדום ווען זיי ָ
געעפנט גע'אסר'טע מוסדות בפלטרין של מלך.
האבן זיי
וואס עד היום ָ
והן הנה היו בעוכרינו די ָ
נאכנישט איינגעזעהן דעם אמת און שטעלן זיך
ָ
גארנישט ,מ'איז מבזה יחידים און
נישט ָא ּפ פאר ָ
עסקנים ,מען איז זיך מתחצף ַאקעגן מרן רבינו
הגה"ק שליט"א דער מרא דאתרא און ַאקעגן
הגאון הגדול דומ"ץ דמתא שליט"א ,ועבירה
גוררת עבירה ,ביזן אריינשטעקן ַא מעסער אין
שטאט קרית יואל בהווה און
ָ
רוקן פון די הייליגע
וואס
בעתיד ,און דערמיט ּפרובירן צו צוברעכן ָ
איתן אדונינו מרן רביהקוה"ט זי"ע דער מייסד
האט אויפגעשטעלט
שטאט ָ
ָ
פון די הייליגע
צאמשטעלן מיט
בשארית כוחותיו דורכ'ן זיך ַ
נרא"
מא ָ
די רשעים די שענדליכע "יונייטעד ָ
ּפ ַארטיי.

עטוואס
ָ
קאורט ,ווען די
בעיסמענט אויף העיס ָ
האבן זיך נישט
מער ערנסטע בעלי בתים ָ
זא נידריגע ַאקט,
טאן ַא ַ
געקענט צוברענגען צו ָ
און די נערים המנוערים בראש פון די אינטערעסן

האבן מנצח געווען
און זעלבסטגייציגע בריונים ָ
נרא"
מא ָ
יא ַארויפגעלייגט דעם "יונייטעד ָ
און ָ
"אנדערע קארטלעך".
נדידאט אויף די ַ
ַ
קא
ַ
)פארזעצונג אויף זייט (27

וואס
קארטלעך ָ
באמערקן ַאז אין די ַ
איך וויל ַ
קארד היינט,
איז ַארויסגעקומען אין די ּפ ָאסט ַ
פעלט דעניס מעקוואטערס ביים רעכטן זייט
מ'זאל
ס'דא ַאנדערע קארטלעך .מ'בעט ָ
ָ
אונטן
קארטלעך
למען השם )! (..נעמען די ַאנדערע ַ
ַ
גראדע דער חלק פון די דרשה איז
שטארק און געבן אין שטוב.

דאס איז אמת ַאז די
ריכטיג ,וניכרין דברי אמתָ ,
האבן מבזה געווען בעלי
"אלייענס מיטגלידער" ָ
ַ
מ'האט מבזה געווען אידן
ָ
צדקה ובעלי חסד,
האבן זיך מוסר נפש געווען פארן כלל ,עס
וואס ָ
ָ
נישטא קיין שום היתר דערויףַ ,אלעס איז
ָ
איז
נאר
האט נישט ָ
דאס ָ
אמת ויציב .איין דיפרענץָ ,
דאס ּפ ַאסירט
טאג" ָ
ּפ ַאסירט די "לעצטע ּפ ָאר ָ

דא הערט מען צווישן די שורות ַאביסל
ָ
וואס
איבער די 'למכה מצרים בבכוריהם' ָ
אינערהאלב די ַאלייענס
ַ
פארגעקומען
איז ָ
באשליסער ,משנה ראשונה און משנה
פארגעקומען ערנסטע
וואס כידוע איז ָ
אחרונהָ ,
באנומענע קולות אין ַא
רייבערייען מיט ַ
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דאנקט זיך אין ַא בריוו פאר די ' 1,800דיסידענטס' וועלכע
בא ַ
נרא" ַ
מא ָ
די פירערין פון "יונייטעד ָ
פארלייקענען
נאכ'ן ַ
נדידאטָ ,אבער ָ
ַ
קא
נרא ַ
מא ָ
געהאלפן ַאריינברענגען דעם יונייטעד ָ
ָ
האבן
ָ
געשלאסן סיי וועלכע 'בעק-רום' דיעלס מיט די אלייענס ,פירט זי ווידער אויס איר
ָ
האט
ַאז זי ָ
"גאנצן
לטבארע וואוקס" אין ַ
"אומאויסהא ַ
ַ
באקעמפן די
אומגעטוישטע שטעלונג ַאז זי וועט ַ
וואס זענען די יונייטעד
שטאט און רעליגיע"ָ ,
יאן" ,און די "צוטיילונג צווישן ַ
רא ָ
וואלי ַ
דסאן ַ
הא ָ
ָ
אויסשפרייטן סיי וואו אין
ּ
האלטן חרדי'שע אידן פון זיך
'קאוד ווערטער' פאר ָא ּפ ַ
נרא ָ
מא ָ
ָ
מאנסי ביז קרית יואל ביז בלומינגבורג!
ָא ּפסטעיט ,פון ָ

All are Threatened in this Election.
Because the leaders of the Village of Kiryas Joel wanted land from the Town of Monroe to accomodate its extraordinary
population growth, they took control of the Monroe Town Board last November. Less than 30 days later, an annexation
petition was filed to take 507 acres, followed by another for 164 acres. If successful, these annexations may mean:
R5jn6fff5#.#)(&5,-#(.-65,#(!#(!5 ]-5.).&5*)*/&.#)(5.)5'),5."(5mk6fff8
()R5gh6fff5(150).,-5#(5."5 )(,)7))/,35"))&5#-.,#.5(5)1(5&.#R5Ļ
5 )/-(-5) 5(151.,5*#*&#(5"))%/*-5.)5]-5/(&#'#.5-/**&3
R515(52*(5-1!5.,.'(.5*&(.-5/'*#(!5."5,-/&.#(!51-.5#(.)5."5'*)5#0,
R55#!(#ŀ5(.5#(,--5#(5)/,5.2-5@5)1(65)/(.365..651,65(5"))&@5.)5*35 ),5."-5(15 #&#.#-5(5."5
additional population.
R5)-65-#1&%-65(5-.,.&#!".-5,*&#(!5.,-65ŀ5&-65(5-.,'-

A Guide For Hudson Valley Voters – 98th State Assembly District
A United Monroe Publication

93% KJ residents
receive Social
Services – Your
!taxes pay for that

To help the Town Board push the annexations through locally and in Albany, Kiryas Joel put three candidates on this
year’s election ballot:
R55 ,&5,(51)(5."5*/&#(5,#',35 ),55--'&3535!..#(!5onz5) 5 ]-50).-5/.5&--5."(5ifz5#(5
the other 14 municipalities of the Assembly District.
R55&#-5/.#(#51)(5."5'),.#5,#',35 ),55--'&3535!..#(!5nhz5) 5 ]-50).-5/.5$/-.5hlz5#(5."5,-.5
of the Assembly District.
R55&(5 )"(-)(5!).50#,./&&35gffz5) 5",5()'#(.#(!5-#!(./,-5 ),5 )(,)5)1(5)/(#&5 ,)'5 5(51)(5."5
*,#',3535!..#(!5nfz5) 5 ]-50).-8

Annexation and

Not surprisingly, throughout the many months of this campaign, Brabenec, Tutini, and Johnson have refused to publicly
discuss the annexation attempts.

  5NITED 6OICE s 6OLUME )SSUE

..,-5

(5)(.,-.65 ,)'535)(655--'&35(#.5(5-.,#)(5(5)1(5)/(#&5(#.5((#-5
have been critical of the annexations, in public, loudly and clearly.

A large majority of KJ’s registered voters will turn out on November 4th. They’ll vote for their interests as determined by
?their leadership. WHAT WILL YOU DO
Please make the time to vote for your interests. Almost 5,000 of our town’s nearly 12,000 registered voters living
outside of KJ did not vote last November. Had just 800 of them done so, we would have a Town Board that equitably
represents all of its citizens today.

VOTE NOVEMBER 4, 2014

www.unitedmonroe.org

Kiryas Joel Annexation By the Numbers

164

acres - the “Manageable, bite-sized” area that
attorney Steven Barshov’s clients submitted for annexation on
August 20, 2014.

W

e can’t ﬁnd any municipal annexation in modern history that compares in magnitude with the proposed
expansion of Kiryas Joel’s boundaries. Here are some of the
numbers behind the petitions to annex land from Monroe
into KJ, and why they’re bad deals.
– John Allegro
Chairman, Anti-Annexation Committee, United Monroe

,//+ &/2 #!342)#/.% !.$ -#7!44%23 s 2/7 ' 2)'(4 3)$% /& "!,,/4

34!.$ 50"% #/5.4%$

507

The number of acres developer
Simon Gelb and Kiryas Joel want to annex
from Monroe.

Paid for by United Monroe.

קלארע פארפליכטונגען
נרא" קעגן קרית יואל ,איר אפיציעלע שטעלונג אויף אנעקסעישאן און איר קאנדידאט'ס ָ
מא ָ
די ווילדע שענדליכע העצערייען פון "יונייטעד ָ

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס

שבט-אדר תשע"ה \ Feb. '15

-27-

דברים כהווייתן  -דער ריינער אמת
)פארזעצונג פון זייט (26

ס'דא ביילייפיג בליעה"ר צוויי הונדערט
רבותי ָ
אידן צי צוויי-הונדערט און פופציג אידן ,יעדער
שוואגער,
האט ַא ָ
האט ַא בני בית ,יעדער ָ
איינער ָ
ַא ברודערַ ,א חבר.
בלי עין הרע  200-250אידן ,קודם ַא יישר כח
פאר ַאכט געבן אויפ'ן עין-הרעָ ,אבער אויב
רמאגט קרית יואל בלי
פא ָ
מ'רעדט פון ציפערן ַ
עין הרע אריבער פיר א האלב טויזנט משפחות
שוואגערס ,ברידער
ָ
כן ירבו ,מיט בני בית,
און חברים ,איבער וועמען עס קומען טעגליך
ראטונגען דורך די
בא ַ
פאר "הבה נתחכמה" ַ
פעסארן
ָ
רא
רא ּפ ּפ ָ
ווילדע שכנים ,מען רופט ַא ָ

האלטן לעקציעס און רעדעס איבער די
זאלן ַ
"כאסידים" ,מ'שרייבט העצערישע בריוון אין
די צייטונגען און אויף אינטערנעט מעסעזשעס
האבן
ַאקעגן זיי )זעט בייגעלייגט( ,מיר ברויכן ָ
זאכן זאלן
סאך סיעתא דשמיא ַאז די ַאלע ַ
ַא ַ
אוודאי נישט עושה רושם זיין ,און מיר זענען
וואס
בטוח בכחם ובזכותם של רבותה"ק נ"ע ָ
האבן ַאריינגעלייגט זייער בלוט און שווייס ַאז די
ָ
האבן ַא קיום ביז
וואקסן און ָ
שטאט זאל ַ
ָ
הייליגע
טאג.
משיח'ס ָ
טייערער רעדנער ,געדענקט ָאבער ַאז 200-
 250אידן ,מיט זייערע בני בית ,שוואגערס,
גאר ַא קליינער
ברודערס און חברים ,ציילט ָ

• Letter: Welfare fraud sweep again ignores Kiryas Joe
• • • • Posted Nov. 24, 2014 @ 12:20 pm
I think it's an absolute disgrace that there have been not one, but two welfare fraud "sweeps" in Orange
.County, and neither produced any arrests from Kiryas Joel
A community of more than 20,000 people with more than 85 percent receiving some form of public aid,
and not one single case of fraud has been found within the village. Are the law-abiding, tax-paying,
honest citizens of Orange County supposed to continue to believe that this village isn't being cocooned
by the higher powers that be of Orange County and Albany, from the same laws that you and I must
)follow, all due to its glorious and powerful voting bloc? "We have a zero tolerance on welfare fraud (and
we are going to prosecute people who are abusing the system," County Executive Steve Neuhaus spats.
.Sure you will Stevie boy, as long as your investigators make a detour around the village of Kiryas Joel
I think it's disgusting that our politicians continue to harbor the village's heavy handed politics and
obvious welfare manipulation, all for an almost guaranteed election win. I wish someone with power
in our county would reach out to someone with power in Washington to help put an end to Kiryas Joel's
corruption. Orange County could be a shining star of the Hudson Valley if we didn't have a community
.of over 20,000 draining our resources dry every chance it got
William H Dickel
Bullville

איינע פון די פירות פון די "יונייטעד מאנרא" באוועגונג :שרעקליכער העצערישער בריוו
אין "רעקארד" רופט דורכצופירן ארעסטן אויף אומשולדיגע קרית יואל'ער איינוואוינער

מועט פון תושבי קרית יואל ,און אפי' די 1860
האט
נרא" ָ
מא ָ
וואס "אלייענס/יונייטעד ָ
שטימען ָ
דא אין קרית יואל איז אויך בלויז 30
ערהאלטן ָ
ַ
זאגן נישט קיין
ראצענט פון די וויילער" ,ציפערן ָ
ּפ ָ
דאס ווערטל ,וכולי האי ואולי
ליגנט" לויטעט ָ
וועלן די ַאלייענס פירער ענדליך איינזעהן ַאז
שטאט איז נישט נייגעריג אין זייערע
ָ
רוב פון די
עצות ,שקילא טיבותיך ושדיא אחיזרי ,אייער
פאר
דאס איבער ַ
לאזט ָ
עסקנות טויג אונז נישטָ ,
מער קוויליפיצירטע פון אייך ,און פאר מענטשן
מיט אחריות פארן ציבור און פארן יחיד.

מ'בעט מיר ענק ברחמים ס'איז זייער ַא
דא אין קרית יואל מקדש
זעלטענער טשענס ָ
גארנישט .אונז
שם שמים צו זיין .אונז מיין מיר ָ
נאר מקדש שם שמים צו זיין ,אונז
מיין מיר ָ
מ'זאל זיך מיט אונז אויפפירן
נאר ַאז ָ
מיין מיר ָ
ציוויל און אידישלעך ,נישט מערַ .אז אונז
וועלמיר ארויסגיין וואוטן ,מ'וועלמיר מקדש שם
שמים זיין ,וועט דער אייבערשטער העלפן ַאז
מ'וועלמיר מצליח זיין ,מ'וועלמיר ווייטער קענען
בויען מוסדות ,מיר וועלמיר קענען ווייטער טון
פאר אידישע קינדער טובות ,ובשם השם נעשה
ַ
ונצליח.
ַא גרויסן ישר כח.
פארטיג ,קיין איין
ויהי ממחרת ,די דרשה איז ַ
ווארט דברי תורה ,קיין איין הוראה פון ַא מורה
ָ
אויטאריטעט און כלל-עסקנים,
ָ
הוראה ָאדער
שלאסן אין בעיסמענט ַאז מ'גייט
בא ָ
מ'האט ַ
ָ
לעמאל ווייזן ווי נידריג מען
ָ
איינמאל פאר ַא
ָ
פאלן פאר ַא ּפ ָאר דאלער,
אומשטאנד צו ַ
ַ
איז
מ'וועט אויפהעצן די געמיטער מיט שקרים און
דאס צופעפערן מיט חזיונות און
כזבים ,מ'וועט ָ
דמיונות ,מ'וועט עס אונטערבעטן מיט ליצנות
און הבלים ,און מ'וועט עס פארשטעלן מיט ַאן
שפרונגען.
לאזן די קעלבליך ּ
טאן ,און ָ
ערנסטע ָ

דינסטאג ּפר' וירא ,תושבי קרית יואל גייען
ָ
יאר-יערליך ַארויס צו די שטים-בודקעס,
ווי ָ
יאגן זיך צו די ַארבייט נעמען די
וואס ָ
טאטעס ָ
ַ
ּפ ָאר מינוט מיט אן ערנסטקייט וויסענדיג ַאז
דער עתיד פון קרית יואל איז אויפ'ן וואגשאל,
מאמעס פון ּפיצלעך קינדער רייסן זיך ַארויס פון
ַ
טאן זייער פליכט ַאלס אחריות'דיגע
שטוב צו ָ
זאלן
עלטערן ַאז זייערע קינדער און דורות ָ
שטאט,
ָ
קענען געניסן ווייטער פון די הייליגע
פארשטייען
כולל אינגעלייט און מרביצי תורה ַ
ַאז עת לעשות לה' הפרו תורתך וביטולה זה הוא
באשטימטע
קיומה ,מ'לויפט ַאריבער אין די ַ
זאלן ָא ּפצוגעבן די שטימע מיט ַא תפלה צום
נורא עלילה ַאז די ַאלע הסתות און ווילדע
רשפרייט די
פא ּ
האבן ַ
וואס די גוים ָ
מעסעדזשעס ָ
השפעה,
ּ
האבן קיין
זאלן נישט ָ
טאג ָ
לעצטע ּפ ָאר ָ
וואס העלפן
נדידאטן ָ
ַ
קא
זאלן די ַ
און סוכ"ס ָ
קרית יואל ַאריינקומען.
דערווייל קומען ַארויס ַארום ַאכצן
מאטיוו.
גאר אן ַאנדערן ָ
הונדערט וויילער מיט ָ
אונטערגעהעצט פון אינטערעסן געטריבענע
"אלייענס" פירער ,וועלכע
זעלבסט-געקרוינטע ַ
רראטן זייער אייגענע ברידער און
פא ָ
האבן ַ
ָ
וואס
שוועסטער פאר ַא נזיד עדשים ,מענטשן ָ
רבאנד מיט די ַארגסטע
פא ַ
געשאפן ַא ַ
ַ
האבן
ָ
קלאר
וואס זייער ציל איז ָ
יארק ָ
עלעמענט אין ניו ָ
דאקסישע אידנטום
רטא ָ
דאס ָא ָ
צו צוברעכן ָ
אין ניו יארק פאר יעדן ּפרייז היל"ת ,און ָאט די
רא ּפצוציען דעם
האבן זיך דערקייקלט ַא ָ
וויילער ָ
צינגל צו ערוועלן און געבן כח פאר די נידריגע
כא ּפט ַא שוידער
עלעמענטן! שומו שמים ,עס ַ
פארגעקומען.
דא איז ָ
וואס ָ
נאר איבערצוהערן ָ
ָ
מיר פון אונזער זייט קענען נישט מער ווי
וואס איז ַאדורך זינט די
האפן ַאז די צייט ָ
האט גענוצט פאר די
ר-וואלן העצעריי ָ
ַ
בעפא
ָ
)פארזעצונג אויף זייט (12

"וואסער בלבול"
פאלשער ַ
דער ַ

דער אומזיניגער "וואסער בלבול" ,טייל פון די אלייענס העצע ביי די אידן

וואס
איינע פון די גרעסטע העצערייען ָ
האבן גענוצט
פארפירערישע עלעמענטן ָ
די ַ
אויפצורייצן זייער ציבור ַארויסצוגיין שטימען
אינאיינעם מיט די ערגסטע עלעמענטן פון צווישן
די שכנים ,איז געווען דורך אויפברענגען ַא טענה
רא ּפערטי
ַאז איין סעיף אינעם הסכם צווישן די ּפ ַ
האבן ַאריינגעגעבן דעם
אייגנטימער – וועלכע ָ
פא ַ
נעקסעישאן ַ
ָ
ַא
רלאנג – און דער ווילעדזש
לויטעטַ ,אז אויב מ'וועט וועלן אויפבויען נישט-
צאלן
דארפן ָ
רעזידענשאל געביידעס וועט מען ַ
ַא ּפרייז פון ּ $50,000פער יוניט ,לויט דעם חשבון
ווי דער ווילעדזש וועט איינזען פאר נויטיג) .זעט
בייגעלייגט(
די ָארגינעלע כוונה פון דעם סעיף איז געווען
פארמיידן פון עמיצן ָ
געצילט צו ַ
וואס וועט וועלן
אויסנוצן די קרית יואל'ע פראפערטיס פאר
פינאנציעלע צוועקן ,דורך אויפשטעלן
ַ
אייגענע
מאלס און האטעלן ,פעקטאריס און שפיל פלעצער
געוואלדיגע
ַ
קאסטומערס ,דורך די
פאר גויאישע ָ
וואס ווערן צוגעשטעלט פאר תושבי
מעגליכקייטן ָ
רעוואניע פון
הא ַ
דאנק די שווערע ָ
קרית יואל ַא ַ
די געטרייע הנהלת הקרי' און דעם קרית יואל
וואסער,
זאל עס זיין דער צוטריט צו ַ
ווילעדזשָ ,
סוער ,און ַאנדערע וויכטיגע סערוויסעס.
געגאנגען און מיט ַא
ַ
ָאבער די העצער זענען
בייזוויליגע כוונה אויסגעדרייט דעם מיין פונעם
דאס איז געצילט קעגן בתי מדרשים,
סעיף ,כאילו ָ
וואס זיי ווייסן זייער גוט
שולן אד"ג ,אינדערצייט ָ
ַאז דער ווילעדזש אלס א לעגאלע קערפערשאפט
קען בשום אופן נישט נעמען קיין שטעלונג אין די

דאזיגע רעליגיעזע איינגעלעגנהייטן ,און ס'איז
ָ
לעגאלער מציאות ַאז דער
ַ
נישטא קיין שום
ָ
זאל קענען רעכענען פאר זיי מער ווי
ווילעדזש ָ
זי רעכנט פאר ַאנדערע בתי מדרשים און נישט-
רעזידענשאל געביידעס.
דאזיגע חברה ,וועלכע
נאך ַאזוי ווי די ָ
ווער ָ
געלאפן אין געריכט במשך די
ָ
מאל
זענען שוין ָ 3
גראבע מסירות ומלשינות
יאר מיט ָ
לעצטע ָ 20
אין ַא געמיינעם ּפרואוו גענצליך אויפצולעזן
חלילה דעם "קרית יואל ווילעדזש" ,היל"ת ,און
יעדעס ָ
באזירט ַאז
מאל איז זייער טענה געווען ַ
דער ווילעדזש דיסקרימינירט קעגן זייערע א.ג.
וואס
'רעליגיעזע רעכטן' ,און די זעלבע חברה ָ
נאכגעקוקט מיט ַא
ווייסן ַאז דער ווילעדזש ווערט ָ
גלאז אויף יעדן טריט און שריט.
פארגרעסערונג'ס ָ
ַ
נאכמער ,די זעלבע חברה ווייסן זייער גוט ַאז
ָ
ס'קענען זיך ַ
מאכן פעלער וואו דער ווילעדזש
וואלט אפשר געקענט גיין מער בכל חומר הדין,
קאטן
דווא ַ
ראט פון די ַא ָ
לעגאלער ַ
ַ
ָאבער אויף דער
וועט דער ווילעדזש זיי נישט ַאריינפיטערן אין
דיסקרימינאציע קלאגעס
ַ
מויל מיט די רעליגיעזער
וואס זיי קוקן ַארויס בכליון עינים – און
– אויף ָ
ָ
דא שעמען זיי זיך נישט צו קומען פארקאכן ַא
קאשע כאילו אויף די אנעקסירטע שטחים גייט
ַ
זיין פיל שטרענגער ווי אין די ארגינעלע קרית
יואל גרעניצן ,און אז דער ווילעדזש גייט ָאפיציעל
דיסקרימינירן קעגן זיי?!
"חוצפא יסגי" נישט קיין
ּ
טאקע דער
האט ַ
ָ
גרעניץ?!

ביילאגע
ַ
הקריה \ דירות קריזיס
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היסטאָרישער ״אַנעקסעישאָן פּלאַן״
אויסצוברייטערן קרית יואל גרעניצן
)פארזעצונג פון זייט (4

די "פּאָבליק הירינג" איז צוטיילט :איין
חלק איז איבער'ן אַנעקסעישאָן בכלליות,
און דאָס אַנדערע איז איבערצוגיין
דעם דערמאַנטן "ענווייראָמענטאַל
אימפעקט סטעיטמענט" ,און צו הערן
פאָרשלאגן פון די טאַון אָדער ווילעדזש
איינוואוינער.
נאָכדעם וואָס אַלע פאָרשלאַגן ווערן
דאָקומענטירט און פאַרשריבן ,קומט
די נעקסטע פאַזע פון אָ פּשרייבן דעם
"פיינעל ענווייראָמענטאַל אימפעקט
סטעיטמענט" ,וואָס דאָס איז אַ
פאַרבעסערטע און מער אָפיציעלע
ווערסיע פונעם איבערזיכט ,וואָס
ברויך אַדרעסירן אַלע פאָרשלאַגן
אָדער קאָמענטאַרן וואָס איז געוואָרן
אויפגעברענגט ביי די פּאָבליק
הירינגס ,און דאָס ווערט דאַן אָפיציעל
פּרעזענטירט פאַר די צוויי באָורד
מיטגלידערשאַפטן צו אַן אָ פּשטימונג.
די צוויי באָורדס האָבן דאַן אַ מאַקסימום
פון ניינציג טאָג צייט ביז ווען זיי מוזן
שטימען איבער דער אַ פּליקאַציע.
אויב ביידע באָורדס באשטעטיגען
דעם אַנעקסעישאָן ,גייט דאָס אַריבער
צו די לעצטע פאַזע פונעם אַנעקסעישאָן,
וואָס דאָס איז אן עפנטליכע רעפערענדום
פון אלע איינוואוינער וועלכע וואונען
אויף די שטחים וואָס דאַרף אַנעקסירט
ווערן ,און אויב אַ מאַיאָריטעט פון
איינוואונער שטימען דערויף ווערן די
שטחים אָפיציעל איבערגעשריבן און
אַנעקסירט צו ווערן טייל פון "קרית
יואל" בסיעתא דשמיא.
ווי געשריבן ,ווערט ערוואַרטעט אַז
צווישן פסח און שבועות צייט וועלן
פאָרקומען די "זשאונט פאבליק הירינגס"
פאר ביידע אַ פּליקאַציעס און דערנאך זאל
אַלעס זיין גרייט צו קענען ברענגען ביידע

אַ פּליקאַציעס צו אַן אָ פּשטימונג בס"ד
פאר די צוויי באָורד-מיטגלידערשאפטן,
און ביז ניינציג טאג דערויף וועט זיין דער
איינוואונער רעפערענדום ,וואָס מיינט אַז
ביי די ענדע פונעם קאַלענדער יאָר פון
 '15וועט מען שוין בעזרת השי"ת האַלטן
נאָכ'ן פאַקטישן אַנעקסעישאָן.
ווי דער פאַרגאַנגנהייט האָט אָבער
געוויזן ,איז גאָרנישט פאַרזיכערט,
ובפרט אַז די שונאים שלאָפן נישט )ליינט
אַ באַזונדערן באַריכט אינעם היינטיגן
נומער איבער די פאַרשידענע שטיינער
און שטרויכלונגען וואָס די רשעות'דיגע
"יונייטעד מאָנראָ" האַס-פּאַרטיי לייגט
אונטער ביי טריט-און-שריט( ,דאַרף די
הייליגע שטאָט נאָך האָבן אַסאַך סייעתא
דשמיא אַז דאָס זאָל טאַקע קומען לידי
גמר .דער חיזוק וואָס מ'האָט געזען מיטן
באַשלוס פונעם די-אי-סי קאָמישאָנער,
גיט מוט און כח ווייטער מתפּלל צו זיין
אַז אַזויווי עד הנה עזרונו רחמיך ,זאָל
טאַקע זיין דער ואל תטשינו ה' אלוקינו
לנצח.
דער זכות פון מרנן רבותינו הקדושים
בגנזי מרומים זי"ע ,וועלכע האָבן
אַוועקגעגעבן זייער אייגענע בלוט
און שווייס ,און מיט מסירות נפש
ממש געהאָרעוועט אויפצושטעלן און
אָנצוהאַלטן אונזער הייליגע שטאָט,
זענען מיר מאמין באמונה שלימה אַז
דער כח האָט אונז באַגלייט ביז אַהער
און וועט אונז ווייטער באַגלייטן אַז די
שטאָט זאָל טאַקע האָבן אַן המשכה ,און
די צוקונפטיגע משפּחות זאָלן קענען
בהרחבה אויפשטעלן זייערע הייזער אין
"קרית יואל המורחבת" בעזרת השי"ת,
בהרחבת גבולי הקדושה בקרוב ,אונטער
די הנהגה פונעם מרא דאתרא כ"ק מרן
רבינו הגה"ק שליט"א ,עד ביאת הגואל.
כי ירחיב ה' את גבולך.
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אינטענסיווע באַראַטונגען איבער גרעסערע פריוואטע ״רענטאַל-
דירות״ פּראָיעקטן אויף צוקונפטיגע אַנעקסירטע שטחים
)פארזעצונג פון זייט (4

נישט איבערגעאַרבייט געוואָרן ,ווען ביז פאַר אַ צייט צוריק
האָט דאָס נישט געהאַט קיין גרויסע אַפעקט אויפ'ן פאַרנעם
וויאַזוי די דירות זענען געבויט געוואָרן אין קרית יואל ,ווייל
אַז דער פאַרלאַנג איז נישט געווען אַזוי גרויס און דער סופּליי
איז געווען שטאַרק ,האָבן אַלע בילדערס געזוכט צוצושטעלן
באַקוועמליכקייטן פאַר די קונים ,ווי אַ ברייטער באָדן מיט גראָז
אַרום די הייזער ,און אַזוי אויך האָט מען נישט געבויט אַזויפיל
דירות אויף יעדן שטח.
מיט'ן אויפשטייג פון אַ שטאַרקן דירות-פאַרלאַנג ,סיי דורך
דעם נאַטורליכן וואוקס פון קרית יואל בליעה"ר ווען ארום
 225-200מיידלעך האָבן חתונה יעדעס יאָר און נאָך צענדליגער
משפּחות וועלכע ציען זיך אַרויס אַהער פון דער שטאָט ,און
צוגאָב צו דעם וואָס דער סופּליי איז געפאַלן די לעצטע פּאָר יאָר,
ווען אַלע אומאַנטוויקלטע שטחים זענען געוואָרן אויסגעבויט,
האָט דאָס אויטאָמאַטיש געפירט צוביסליך אַז די בילדערס זאָלן
אָנהויבן אויסצונוצן יעדע פּריוויליגיע פון די זאָונינג געזעצן
דורכ'ן בויען די מאַקסימום דירות פּער שטח ,וואָס האָט געפירט
צו צושטופּטע דעוועלאָ פּמענטס ,פאַרשווערטע טראַפיק ,און
ווייניג גראָז און ברייטקייט אַרום די הייזער.
דאָס איז אויסער דעם וואָס צוליב דעם גרויסען דירות-
מאַנגל און די נאכאנאנדע שטייגענדע פרייזן וואס דאס ברענגט
אין רעזולטאט ,האָט דער ווילעדזש בלית ברירה אָנגעהויבן
ערלויבן צו בויען פיר-שטאָקיגע געביידעס ,וואָס האָט נאָך
מער אָנגעלייגט די דעוועלאָ פּמענטס ,ספּעציעל נאָכדעם
וואָס דער מאַנגל אין דירות האָט געפירט אז אפי' ביי די
געדיכטערע דעוועלאפמענטס האָבן די אייגנטומער אָנגעהויבן
אהערצושלען אפי' די בעיסמענטס פאַר דירות באנוץ ,וואָס די
אַלע זאַכן בענעזאַם האָבן געפירט דערצו אַז די גאַסן אין קרית
יואל זאָלן באַקומען גאָר אַן אַנדערער בליק ווי ביז מיט עטליכע
יאָר צוריק.
אַצינד אַז מ'רעדט פון פאַרברייטערן די גרעניצן פון קרית יואל
מיט נאָך אַריבער  500עיקערס בעזהשי"ת ,לייגט דער ווילעדזש
אַריין אינטענסיווע כוחות איבערצואַרבייטן די זאָונינג געזעצן,
דורכ'ן גרונטליך אַנאַליזירן וואָס קען ,און דאַרף ,געטאָן ווערן
צו פאַרזיכערן אַז די נייע שטחים ווערן אויסגעבויט מיט הרחבת
הדעת און אויף אַ שיינעם פאַרנעם ,מיט באַקוועמליכקייטן
פאַר די איינוואוינער און פאַר'ן טראַפיק .אַזוי אויך ווערן
איבערגעשמועסט דער ענין פון אַ פערטע שטאָק ,צי דאָס זאל

ווייטער ערלויבט ווערן איינמאָל דער אַנעקסעישאָן קומט
צושטאַנד ,אָדער מען זאָל צוריקגיין צום אַלטן מאַקסימום פון
אַ בעיסמענט און דריי שטאָק פּער בנין.
אין די זעלבע צייט זענען אויפ'ן טיש פאַרשידענע
פאָרשלאגן וויאַזוי צוצושטופען אַז באָדן-אייגנטומער און
בוי-אונטערנעמער זאלן טאַקע אַנטוויקלען זייערע שטחים
אנצוהאַלטן אַ נאָכאַנאַנדע דירות-סופּליי ,דאָס נעמט אַריין
געדאַנקען פון צולייגן "עקספיירעישאן דאַטומס" אויף
אַרויסגעגעבענע בוי-פּערמיטן אַז אויב נאָכן אַרויסנעמען
אַ פּערמיט הייבט מען נישט אָן צו בויען ,זאל ביז צוויי יאָר
דער פּערמיט מער נישט גילטיג זיין און דער בילדער זאל
מוזן אַרויסנעמען אַ נייער פּערמיט .דאָס זעלבע איז פאַרהאַן
מעגליכקייטן ,אַ זאַך וואָס איז שטאַרק איינגעפירט אין אַנדערע
געגנטן ,אַרויפצולייגן געלט-שטראָפן פאר בוי-צעגערייען אויב
געדויערט צו לאַנג פון ווען מען הייבט אָן צו בויען ביז מען
נעמט אַרויס די סי-אָוו-אוי'ס זיך אַריינצוציען אין די דירות .די
אַלע זאַכן קען העלפן אַז די שטחים זאלן אַנטוויקלט ווערן און
אויסגעבויעט ווערן איידער עס ווערט אַ דירות-מאַנגל ,וואָס
קען האָבן אַ שטאַרק-פאזיטיווען אַפעקט אויף די דירות פּרייזן
מאַרקעט.
אין דעם פאַל האָט דער ווילעדזש אויך אַריינגענומען ריעל-
עסטעיט און בוי עקספּערטן ,צו הערן זייער מיינונג איבער
וואָס און וויאַזוי מ'קען פאַרבעסערן די בוי-קוואַליטעט פון די
דעוועלאָ פּמענטס ,און צו הערן פאַרשידענע פאָרשלאַגן וואָס
קען און זאָל גענומען ווערן אין באַטראַכט אינעם צוקונפט.
די פּלענינג באָורד פונעם ווילעדזש איז גרייט צו הערן פון
יעדן וואָס האָט אַ פאָרשלאַג און עס איז געגרינדעט געוואָרן
אַ ספּעציעלער האַט-ליין פאַר דעם צוועק .דער ווילעדזש טוט
טאַקע ערמוטיגן יעדן וואָס האַלט אַז ער האָט אַ געלונגענעם
געדאַנק אין דעם הינזיכט זאָל זיך נישט אָ פּהאַלטן נאָר אַריינרופן
דעם נומער845-492-3287 :
עס בלייבט נאָר איבער צו ווינטשן פאַר די חשוב'ע חברי
הנהלת הקריה און אַלע עוסקים בצרכי ציבור באמונה ,וועלכע
פירן אויס זייער שליחות און לייגן אַריין כוחות אַהערצושטעלן
די שענסטע און בעסטע פאַר'ן כלל ,שתשרה שכינה במעשה
ידיהם צו קענען אַהערשטעלן בתים נאמנים בישראל אויף
אַ צוגענגליכן פאַרנעם לשביעת רצון פון אַלע איינוואוינער
שיחי'.
ובתים טובים תבנה וישבת.
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