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כי עתה הרחיב ה' לנו

קרית יואל גאַל ָא ּפירט מיט
נאָנט צו ט ָא ּפלט דירות ווי
ביז היינט אַדאַנק מאַסיווער
"דירות סו ּפליי" אין נייע און
ביז-איצטיגע געגענטער
"ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה" איז דער אויסשריי
נג-ערווארטעטער
ַ
לא
וואס דער ַ
נאך ָ
פון תושבי עירינו קרית יואלָ ,
פולקאם ַאריין אין
ָ
"טאון טיילונג" און "ענעקסעישאן" איז ענדליך
ַ
קטאר זאל
טרא ָ
ַ
קראפט ,געבענדיג די ערשטע מעגליכקייט ַאז א
ַ
באדן פון די נייע שטחים ,גרייט ָאנצוהייבן
באטרעטן דעם ָ
קענען ַ
בויּ-פראיעקטן
ָ
צוזאמען מיט די
ַ
אויסצובויען די נייע שטחים
מענטאל
ַ
מא
וואס זענען ָ
אין די ביז-איצטיגע ווילעדזש-גרעניצן ָ
דאס ברענגט דערצוַ ,אז אין די
וואס ָ
נאכנישט אויסגעבויטָ ,
ָ
קומענדיגע עטליכע ָיאר וועט קרית יואל מיט'ן אויבערשטנ'ס
פארגרעסערט ווערן מיט א סך הכל פון קרוב צו פינף-
הילף ַ
לאנג צוריק
האט נישט ַ
וואס ָ
זאך ָ
און-א-האלב-טויזנט דירות! א ַ
ַ
דאס שוין א
אויסגעזען ווי א ווייטער חלום ,און ַאצינד איז ָ
רעאליטעט!.
ווירקליכער ַ
מאסיווער און לענגער
סאך ָיארן ,פיל ַ
סאך ַא ַ
וואניע פון ַא ַ
רא ַ
הא ָ
די ָ

געראכטן פון ָאנהייב ,איז ַאצינד בעזהשי"ת געקומען צו איר
ָ
ווי זיך
ענדע ,און נישט בלויז ַאז מ'זעט שוין די ליכטיגע ענדע פונעם
נאר ווירקליך איז מען שוין ב"ה אויף די ליכטיגע
לאנגען טונעלָ ,
ַ
שּפראצן שוין ַארויס זיילן פון ליכטיגקייט,
ָ
זייט ,און פון ַאלע זייטן
וואס ווערן
ּפראיעקטן און אונטערנעמונגען ָ
פילצאליגע ָ
ָ
נעמליך די
פאקטיש ָאנגעגרייט צו ווערן אויפגעבויט איבער די לענג און
שוין ַ
דאס ַאלעס איז ּפירות פון די שווערע
שטאט ,און ָ
ָ
ברייט פון די
סאך ָיארן
געווארן במשך ַא ַ
ָ
וואס איז ַאריינגעלייגט
וואניע ָ
רא ַ
הא ָ
ָ
נאנד.
כא ַ
נא ַ
ָ
"דירות" איז דער ּפשוט'סטער ,פארשטענדליכסטער און
נאטורליכע
האט ַא ַ
וואס ָ
וויכטיגסטער געברויך פון א שטאט ָ
וואוקס יעדע ָיאר פון הונדערטער פרישע פאר-פעלקער .ווען מרן
האט מייסד געווען אונזער שטאט קרית יואל,
רבינו הקוה"ט זי"ע ָ
זאל זיין א שטיקל שטח
איז דער ציל נישט בלויז געווען ַאז עס ָ

נאמען קרית יואל.
טראגן דעם ָ
ָ
זאל
וואס ָ
גראז ָ
מיט ביימער און ָ
שטאט
ָ
פארשטייטַ ,אז זיין ציל איז געווען ַאז די
יעדער בר דעת ַ
באזעצט מיט ערליכע און חסיד'ישע איינוואוינער
זאל זיין געדיכט ַ
ָ
וועלכע זוכן צו זיין ָאּפגעשיידט און ָאּפגעזונדערט פון די גוי'אישע
דא קענען וואוינען ,פעלט זיך אויס דער
מ'זאל ָ
ָ
גאס ,און כדי ַאז
ערשטער און וויכטיגסטער געברויך ,נעמליך ,דירות.
געווארן
ָ
בשעתו מיט ָ 45יאר צוריק ווען קרית יואל איז ענדליך
פאקט ,איז עס געווען די רעדע פון אומגעפער הונדערט דירות,
א ַ
קאנטע
לט-בא ַ
ַ
דעמא
ָ
אויסגעשּפרייט איבער די ברייט פון די
האט ַאריינגענומען אין זיך  80דירות אין די
"סעקשאן איינס" .עס ָ
ָ
גארדען הייזער ,צעטיילט אין ניין בנינים,
שטאקיגע) רויטע ַ
ָ
(צוויי
ּפריוואטע
ַ
צוואנציג
ָ
נאך פינף און
פאזע פון ָ
און א שּפעטערע ַ
מאל .ב"ה קרית
דאס איז געווען אין דער נישט-ווייטער ַא ָ
הייזערָ .
אומנאטורליכער וואוקס
ַ
יואל איז אין די קורצע תקופה (לויט דעם
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דאס ממש א קורצע תקופה) אויסגעשטיגן אן עיר ואם בישראל,
איז ָ
טאג ,ווען דער מספר התושבים איז שוין ב"ה דעם
ביז צום היינטיגן ָ
ווינטער ַאריבער  6,000משּפחות בליעה"ר וכ"י.
וואס קרית יואל איז געגרינדעט
די ָארגינעלע גרעניצן מיט ָ
האט
אויסגעוואקסן ,במשך די ָיארן ָ
ַ
לאנג
געווארן ,איז ב"ה שוין ַ
ָ
מ'האט אום תשמ"ג
ָ
וואס
מען שוין צוגעקויפט גרויסע שטחים ָ
ערמעגליכט ַאריינצוברענגען אין די גרעניצן פונעם ווילעדזשַ ,אזוי
נאכקומען
ּפלאץ בהרחבה גדולה צו קענען ָ
זאל זיין ברייט ַ
ַאז עס ָ
דעם גרויסן געברויך.
ּפאר ָיאר ,נישט ווייניגער
עס איז שוין א תקופה פון א שיינע ָ
וואס די געטרייע חברי הנהלת
ווי ַאזויפיל ווי אומגעפער ָ 30יאר! ָ
געווארן דורך מרן רביה"ק בעל ברך
ָ
הקרי' וועלכע זענען נתמנה
פארזיכערן
פאר די אויגן ,צו ַ
האבן פאר זיך דעם אחריות ַ
משה זי"ע ָ
בעזהשי"ת דעם ווייטערדיגן עתיד פון אונזער שטאט קרית יואל.
פארגרעסערט זיך יערליך
האלט עס ביי דעם ַאז קרית יואל ַ
היינט ַ
מיט צווישן  250און  300משּפחות בליעה"ר בלויז פון נייע פאר-
דארף ווערן
נאכצוקומען דעם וואוקסַ ,
דאס מיינט ַאז כדי ָ
פעלקערָ .
ַאהערגעשטעלט לכה"ּפ ַאזויפיל דירות ָיאר-יערליך.
געהאט
ַ
האט די הנהלת הקרי'
דעמאלט מיט ָ 25יאר צוריק ָ
ָ
שוין
רשטאנען ַאז
ַ
פא
האבן ַ
פאר די אויגן ,און ָ
קלארן וויזיע ַ
ָ
דעם
דעמאלטסדיגע אומשטענדן וועט נישט זיין קיין גרויסע
ָ
לויט די
מעגליכקייטן צו קענען אינעם צוקונפט ַאהערשטעלן דעם גרויסן
ּפלאץ
מאנגל אין ַ
וואס פעלט זיך אויס ,סיי צוליב ַ
מספר פון דירות ָ
באגרעניצטע
אין די געצוימטע ווילעדזש-גרעניצן ,און סיי צוליב ַ
געשטאנען אין
ַ
וואס זענען
וואסער און סוער ָ
מעגליכקייטן פאר ַ
וועג.
במשך די ַאלע ָיארן זענען די געטרייע חברי הנהלת הקרי'
געארבעט אויף
מ'האט ַ
ָ
האבן נישט גערוט,
געשלאפן און ָ
ָ
נישט
האט די
פארזיכערן בעזהשי"ת ַאז קרית יואל ָ
פראנטן צו ַ
ָ
ַאלע
מעגליכקייטן צו פארנעמען דעם גרויסן סוּפליי פון פרישע גרויסע
מאל.
אויפא ָ
ַ
ּפראיעקטן מיט הונדערטער און טויזנטער דירות
ָ
דאס מיט'ן ַאהערשטעלן דעם מעכטיגן "סוער
האט זיך ָ
ָאנגעהויבן ָ
געשטאנען אין א
ַ
וואס איידער איר אויפבוי ,איז קרית יואל
ּפלענט" ָ
טאריום ,נישט קענענדיג צולייגן און אויסבויען
רא ָ
מא ַ
פולשטענדיגן ָ
אינערהאלב די גרעניצן אין קרית יואל.
ַ
קיין שום נייע גאס אפי'
גאנצן
ּפלאץ אויפצואוויקלען באריכות דעם ַ
דאס ַ
דא ָ
עס איז נישט ָ
וואס מען איז ַאלס דורך ביז דער סוערּ-פלענט איז
השתלשלות ָ
וואלט מען
דאס איז זיכער ַאז ָאן דעם ָ
געווארן א בר קיימאָ ,אבער ָ
ָ
קיין ריר זיך נישט געקענט געבן ,און עס איז געווען איינס פון די
געדארפט רוקן אין די זייט כדי
ַ
מ'האט
ָ
וואס
מאסיווע שווערע בערג ָ
ַ
צו קענען בעזהשי"ת ָאנקומען צום איצטיגן דירות סוּפליי.
וואס
האט ַאלץ געדרוקט אויפ'ן געוויסןָ ,
א צווייטער שטיין ָ
האט מען זיך געמוטשעט מיט
רן-לאנג ָ
ַ
"וואסער"ָ .יא
וועט זיין מיט ַ
וואסער פאר
דאס געברויך פון ַ
האט סופלייט ָ
וואס ָ
די קוועלער ָ
שטאט .די קוועלער פון די איינס-צוויי מייל פון קרית
ָ
גאנצע
די ַ
נאכקומען דעם טעגליכן
יואל ַאליינס זענען צו ווינציג צו קענען ָ
נעקסעישאן און
ָ
באשטעטיגן אן ַא
געברויך ,און זיכער נישט צו ַ
ּפראצעדור פון
לעגאלן ָ
ַ
זאונינג פאר נייע שטחים דורכצוגיין דעם
ָ
לאּפירנדער געברויך פון ַאזויפיל נייע
גא ָ
נאכקומען דעם ַ
קענען ָ
נאך פון טויזנטער דירות.
הונדערטער און ווער רעדט ָ
ּפלאץ אויפצואוויקלען באריכות
דאס ַ
דא ָ
און ווידער איז נישט ָ
האט מצליח געווען בעזהשי"ת ַאז
גאנצן השתלשלות ,ביז מען ָ
דעם ַ
וואסער
לאן ַ
גא ָ
האבן שוין די ערשטע  600טויזנט ַ
ריאר ר"ח ניסן ָ
פא ָ
ַ
מאסיוון ּפייּפליין,
טאג טעגליך דורכ'ן גרויסן ַ
ָאנגעהויבן פליסן ָ
פארענדיגט
דאן ַ
פאזע עס איז שוין בעזהשי"ת ַ
וועמענס ערשטע ַ
פאר די אויגן
האבנדיג ַ
געווארן .די געטרייע חברי הנהלת הקרי' ָ
ָ
האבן
דעם געברויך פון דעם בליענדן וואוקס פון קרית יואלָ ,
פארקוקט אויף ַאלע שוועריגקייטן" .יום ולילה לא ישבותו" איז
ַ
מ'האט ַאריינגעלייגט ביז
ָ
אונטערגעשאצט קעגן וויפיל כוחות
ַ
דאנק
נאר ַא ַ
וואס ָ
געווארן א מציאותָ ,
ָ
ּפראיעקט איז
דער ּפייּפליין ָ
מאסיוו צו
האט מען היינט בעזהשי"ת די מעגליכקייט ַאזוי ַ
דעם ָ
וואס
שטאט מיט ַאזויפיל טויזנטער פרישע דירות ָ
ָ
פארברייטערן די
ַ
האט זיך אויסגעדרוקט
ווערן ַאצינד געבויט .ווי מרן רבינו שליט"א ָ
ריאר כ"ו ניסן ,ביומדה"ל של מרן רביה"ק הברך משה
פא ָ
ברגשי לב ַ
געזארגט פאר
ָ
געאטעמט מיט קרית יואל ,און זיך
האט ָ
וואס ָ
זי"עָ ,
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תושבי עירינו געניסן גאָר
שטאַרק פון געזונטן "בייערס
מאַרקעט" וואָס האַלט סטאַביל
דעם דירות-מאַרקעט

אין די צייט ווען קרית יואל פארברייטערט זיך ב"ה אויף
מאל צום אויסדרוק
ווידערא ָ
ַ
פארנעם ,קומט
מאסיוון ַ
זא ַ
ַא ַ
רעזולטאט ,ווען קרית
ַ
זוי-לאנג געוואונטשענער
ַ
דער ַא
וואס
גאלדענע תקופהָ ,
יואל גליטשט זיך ַאריין אין א ָ
דאס ָאנגערופן "בייערס
אין די סוחר'ישע וועלט ווערט ָ
מארקעט".
ַ
דאסַ ,אז דער קונה
מאמע לשון מיינט ָ
אין ּפשוט'ע ַ
דאס מיינט ַאזוי.
פארדינטע רעכטןָ ...
באקומט זיינע ַ
ַ
דאס מסביר זיין מיט א משל .ווען איינער דרוקט
לאמיר ָ
ָ
האלטן
אינטערעסאנטן בוך ,און ער וויל עס ַ
ַ
גאר אן
עּפעס ָ
פארקויפן פאר א
דאס קענען ַ
זאל ָ
אין די הייעךַ ,אז ער ָ
וואס טוט ער? ער דרוקט בלויז א
גוטן פעפערדיגן ּפרייזָ .
מאנגל דערין קען
צאל דערפון ,און צוליב דעם ַ
קליינעם ָ
וואס זענען
ער בעטן א טייערן ּפרייז ,וויסענדיג ַאז די קונדן ָ
טריאל ,וועלן זיין גרייט צו
ליין-מא ַ
ַ
סארט
נאך די ָ
דורשטיג ָ
צאלן אפילו דעם פעפערדיגן ּפרייז ,כדי צו שטילן זייער
ָ
דערנאך א צווייטער און
ָ
דאקעגן ווען עס קומט
דורשטַ .
דאן
עקזעמּפלארןַ ,
ָ
דרוקט דעם זעלבן ביכל אין טויזנט
נאכדעם
סאך ביליגערָ ,
פארקויפן פאר ַ
מוזן שוין ביידע עס ַ
וואס ביידע ַארויסגעבער קוקן ַארויס ַאז די קונדן זאלן
ָ
נאך דעם קונה לויט
קויפן דייקא זיין בוך ,און יעדער לויפט ָ
קאסטומערס.
וואס מער ָ
נדארטן ,צוציען צו זיך ָ
סטא ַ
ַ
זיינע
קאסטומער!.
פארדינט דערפון? דער ָ
ווער ַ
סאך מער ַאזוי .אז עס קומט ַאצינד
דאס ַ
ביי דירות איז ָ
שאפט
דאס ַאז עס ַ
ב"ה א גרויסע שפע פון דירות ,מיינט ָ

געוואלדיגע
ַ
טאקע פאר אונז " :מ'זעט מצאנו מים! ַא
איר עתידַ ,
דא ַא גרויס
לאזט די רעגירונג נישט בויעןַ .אז ס'איז ָ
זאךָ ,אנדעם ָ
ַ
מ'זאל קענען מרחיב זיין
ָ
זאל דער אויבערשטער העלפן
שפעָ ,
גבולי הקדושה".

וואס וועט אין
"קונים-מארקעט" ָ
ַ
באקוועם-ברייטע
זיך א ַ
פארשידענע הינזיכטן ברענגן ַאז "יד הקונה על העליונה".
ַ
צוליב דעם גרויסן שפע פון דירות ,וויל דאך געוויס קיינער
פון די מוכרים נישט בלייבן שטעקן ,און די אונטערנעמער
קאסטומערס.
דארפן מער ָאנקומען צו די ָ
דעוועלאּפער ַ
ָ
און
פארשידענע
דאס מיינט ַאז די קונים וועלן ַארויסגיין מיט ַ
ָ
וואס ווי מ'הערט
ברייטע בענעפיטןָ ,אנגעהויבן מיט ּפרייזן ָ
שטארק ,און בכלל
ַ
דאס
סטאביליזירט זיך ָ
ַ
שוין צוריק,
אויסוואל .יעדער
ַ
שטארק אויס מיט א ברייטן
ַ
דאס
קלאּפט ָ
ַ
קען צוקומען צו א דירה נאה ורחבה לויט ווי ער זעלבסט
דאס ָאּפ .עס ווערט צעביסלעך מער און מער
טייטשט ָ
מארקעט דירות פראיעקטן מיט
ַארויסגעשטעלט אויפ'ן ַ
אויסוואל צווישן
ַ
האבן ַאן
ַאלע באקוועמליכקייטן ,מ'קען ָ
צאל משּפחות ּפער בניןָ ,אדער
א בנין מיט ַא קלענערע ָ
גאר מערערע משּפחות ּפער-בנין ,א דירה אין א בנין
ָ
אויסוואל
ַ
דא אן
שטאק ,ס'איז ָ
ָ
שטאק ָאדער פיר
ָ
פון דריי
פון ַאלע סייזעס ,גרעסערע און קלענערעָ ,אּפ און דאונס
אויסוואל
ַ
לאטס ,אן
ּפריוואטע ַ
ַ
ּפראיעקטן פון
ָ
און אויך
דאס זעלבע
נאנטערע און ווייטערע ,און ָ
פון געגענטערָ ,
דא א שפע
וואס אין א תקופה ווען עס איז ָ
קוואליטיָ ,
מיט ַ
קוואליטעט
ַ
נאטורליך ַאז דער
דאס ַ
פון דירות ,ברענגט ָ
נאר העכער ,און די ּפרייזן בלייבן סטאביליזירט.
שטייגט ָ
באדויערן ַאז דער דירות-שפע איז
מאל איז צום ַ
כא ָ
נא ַ
ָ
געראכטן.
ָ
ּפלאנירט און
ַ
ָאנגעקומען היבש שּפעטער ווי
וואלטן די יעניגע נישט געלייגט קיין שטיינער און
ָ
סאך פריער
נעקסעישאן שוין ַ
ָ
וואלט ַא
פיסלעך מעיקראָ ,
פאקט ,דער באלאנס צווישן "סוּפליי"
געווען א געשעענע ַ
ּפאסירט ,און
סאך פריער ַ
וואלט שוין ַ
און "דימענד" ָ
וואלט שוין פיל פריער געברענגט
קונים-מארקעט ָ
ַ
דער
רעזולטאטן פאר די קונדן.
ַ
געוואונטשענע
דאנקט מען דעם אויבערשטן
לענפאלסַ ,אצינד ַ
ַ
ַא
דא .און ַאז איינער וויל איצט קויפן א
מ'האלט שוין ָ
ַ
ַאז
אויסוואל פון
ַ
דירה ,טרעפט ער שוין פאר זיך א ברייטערן
דא א
ווארטן אויף אים ,און ַאזוי איז ָ
וואס ַ
אונטערנעמער ָ
וואס איז צום
מעגליכקייט ָאנצוקומען לייכטער צו א דירה ָ
טאש.
געשמאק און ַ
ַ
אייגענעם

האט מען געקענט אין די זעלבע צייט ַארבעטן אויפ'ן
ַאזוי ַארום ָ
נאך שטחים צו קרית יואל,
דאס ַאנעקסירן ָ
פראנט ,נעמליךָ ,
דריטן ָ
היסטארישער טיילונג פון
ָ
כגעפאלגט מיט דעם
ָ
נא
האט ָ
וואס ָ
ָ
וואס
טאון" ָ
"פאלם טרי ַ
נרא דורך די גרינדונג פון דעם נייעם ַ
מא ָ
ָ
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נאך  226עיקער,
פארגרעסערט קרית יואל מיט ָ
האט אינאיינעם ַ
ָ
פארברייטערן מיט
פארגרעסערן און ַ
וואו קרית יואל קען ַאצינד זיך ַ
דאס
קיינמאל פריערָ .
ָ
פארנעם ווי
פרישע טויזנטער דירות אויף א ַ
פאקטישן מעגליכקייט ָאנצוקומען צום תקופת
האט געגעבן דעם ַ
ָ

פארברייטערט
מאמענט ,ווען קרית יואל ַ
גאלדענער ָ
הזהב ,דער ָ
האט געגעבן די מעגליכקייט אויסצובויען
דאס ָ
זיך אויף ַאלע זייטןָ .
רוואנדלען
פא ַ
די ַאלע פרישע צוגעקומענע שטחים ,און עס בעז"ה ַ
טמאספערע
באוואוינטע געגענטער מיט'ן זעלבן גייסט און ַא ָ
אין ַ

רענטאל דירות

פלייץ פון "רענטאל-דירות"
געבויט ,וועט שטיין גרייט אין
געציילטע יאָר אַרום בעזהשי"ת

וואס וועט בעז"ה
דאס ברענגט אונז צו א דריטע בענעפיט ָ
ָ
פארברייטערן די
מאסיווע פעולות צו ַ
דאנק די ַ
צוקומען ַא ַ
שטאט מיט די ריזיגע שטחים ,נעמליך דער געוואונטשענער
ָ
רעזולטאט פון אויסבויען קרית יואל מיט פרישע הונדערטער
ַ
וואס שטייען גרייט סּפעציעל ַאלס רענטאל-דירות.
דירות ָ
ּפראדוקט
ָ
רענטאל דירות איז זייער א וויכטיגער
וואס אויסער דער
אומעטום ,און אין קרית יואל בפרטָ ,
פארשידענע
דרויסענדער וואוקס פון איינוואוינער פון ַ
פארטרייבט דעם
ַאנדערע שטעט וואו דער דירות-קריזיס ַ
היימישן ציבור צו די דרויסענדע שטעט ,איז ָאבער קרית
נאטורליכן וואוקס און עס
יואל ב"ה געבענטשט מיט א ַ
וואס
ּפארפעלקער בליעה"ר ָ
נאנט צו ָ 300
קומען יערליך צו ָ
דארפן געווענליך
שטאט ,און די ַאלע ַ
ָ
האבן חתונה אין די
ָ
נאך די חתונה .בלויז
רענטאל-דירות וואו צו וואוינען גלייך ָ
געווארן
ָ
פארברייטערט
רגאנגענעם ָיאר איז קרית יואל ַ
פא ַ
ַ
וואס
ּפארפעלקער ָ
מיט בליעה"ר  285משּפחות פון יונגע ָ
חתונה-געהאט ,און דער ביז-איצטיגע דירות-
ַ
דאהי
האבן ָ
ָ
שטארק ַאפעקטירט.
ַ
האט זיי
מאנגל ָ
ַ
דא גענוג דירות ,שטייגן די רענטאל-
ַאז עס איז נישט ָ
באדינגונגען ווערן שווערער ,און בעיקר ס'איז
ּפרייזן ,די ַ
מ'דארף זיך
ַ
דא וואו צו דינגען קיין דירות.
ּפשוט נישט ָ
וואס פון דעם
ַאריינשטוּפן אין ענגע צוויי צימער'דיגע דירות ָ
אויסוואל ,און עס
ַ
ווערט אויך ווייניגער און ווייניגער דער
ּפארפעלקער.
נאר שווערער פאר מחותנים און יונגע ָ
מאכט ָ
ַ
קאּפ עטליכע
וויפיל מחותנים דרייען זיך ַארום ָאן קיין ָ
מאכן ַא קינד בשעטו"מ ,פשוט ווייל ער
פאר'ן חתונה ַ
וואכן ַ
ָ
ּפאר-
ּפאסיגע דירה פאר די נייע ָ
געטראפן קיין ַ
ָ
האט נישט
מ'האלט
ַ
צומאל ווען
ָ
דאס ברענגט אויך צו ַאז
פאלק ,און ָ
ָ

נאך ַאלץ נישט
מ'האט ָ
ָ
נאנט צו די חתונה און
גאר ָ
שוין ָ
וואסַ ,אזוי ַאז
צוּפאסן צו סיי ָ
ַ
געטראפן ַא דירה מוז מען זיך
ָ
דאס זעלבע דער
די מחותנים גייען ַארויס אומצופרידן און ָ
באקוועם אינעם דירה – צי
ר-פאלק זענען נישט ַ
ָ
ּפא
נייער ָ
באקוועמליכקייט ,צי צוליב די הויכע ּפרייז פון די
ַאלס די ַ
ר-פאלק דארף זיך
ָ
ּפא
דאס ברענגט צו ַאז די נייע ָ
רענט – ָ
ַאריבערציען אין ַא נייע דירה ביים ערשטן געלעגענהייט.
בעפארשטייענדע דירות-שפע ,וועט אויך בעז"ה
ָ
דער
ברענגען א פרישן פלייץ פון רענטאל-דירות .צווישן
וואס בויען זיך ַאצינד זענען טייל
ּפראיעקטן ָ
ָ
די גרויסע
וואס זענען סּפעציעל פאר רענטאל ,ווי
דירעקט ַאזעלכע ָ
בעיקערטאון רד .די
ַ
ּפראיעקט אויף "המסּפיק וועי" ביי
דער ָ
ּפראיעקט ַאליינס וועט פארמאגן הונדערט און
דערמאנטע ָ
ַ
דאס איז אויסער דעם ַאז ממש אין כמעט
וואס ָ
צוועלף דירותָ .
פארקויפט ,שטעלט זיך געווענליך
וואס ווערן ַ
ַאלע הייזער ָ
שטאק ווערט
ָ
ַארויס דער מציאותַ ,אז די אונטערשטע
דאס מיינט לכה"ּפ
דאס צו פאררענטןָ ,
געקויפט מיט'ן ציל ָ
צאל דירות ווערן צום סוף ַארויסגעשטעלט פאר
 20%פון די ָ
ּפראיעקט"
"באזונדערע רענטאל ָ
רענטאלאזוי ַאז אויך דער ַ
ַ
"פארעסט עידזש"
ראוד נעבן לעמבערג ,דער ַ
אויף עיקערס ָ
ראוד ,דער
מאונטעין ָ
קארנער ַ
פארעסט ָ
ּפראיעקט אויף ַ
ָ
ּפראיעקטן
ָ
נאך
ּפראיעקט ,און ַאזוי ָ
ָ
"שכונת ויואל משה"
רמאגן פון הונדערט רענטאלס
פא ָ
ּפראיעקט ַ
וועט איטליכע ָ
פארגרינגערן דעם רענטאל-
סאך ַ
און ַארויף און וועלן ַא ַ
שטאט.
ָ
מארקעט לענגאויס די
ַ
גאנץ בקרוב וועט שוין קרית יואל זיין
דאס מיינט ַאז ַ
ָ
פארפלייצט מיט הונדערטער רענטאל דירות,
פריש ַ
שטארק
ַ
וואס קרית יואל קוקט ַאזוי
דאס איז אויף ָ
וואס ָ
ָ
וואס וועט
ַארויס ,עס ָזאל זיין ַא פלייץ פון רענטאל דירותָ ,
דאס וועט
סטאביל די רענטאל פרייזןָ .
האלטן ַ
מאטיש ַ
אויטא ַ
ָ
אינגערמאן זיך ַאוועקצולייגן געלט
ַ
אויך ערמעגליכן פאר ַא
נאך די חתונהַ ,אז ווען ער וועט
אין די ערשטע פאר ָיאר ָ
האבן ַא קינדער געבענטשטע משּפחה וועט ער זיך
אי"ה ָ
קענען ערלויבן צו קויפן ַא דירה.
רענטאלּ-פראיעקטן ַאנדערש ווי די
ָ
געוויס זענען די
וואס
נאכדעם ָ
פארקויפןָ ,
וואס ווערן געבויט אויף צום ַ
דירות ָ
האט שוין פאר זיך
וואס זוכט איצט א דירה צו קויפן ָ
איינער ָ
פארשידענע געגענטער ,סייזעס
אויסוואל פון ַ
ַ
מאסיווער
א ַ
דאקעגן די רענטאל-
געשמאקןַ ,
ַ
אויסוואלן לויט זיין
ַ
נאך
און ָ
דירות שפע וועט זיך ערשט שּפירן אין עטליכע ָיאר ַארום
ווען די דירות וועלן שוין זיין גרייט דערין אריינצומופן,
גאלדענע שפע פון
פאר א ָ
ָאבער דאך זעט מען בעזהשי"ת ָ
וואס יעדער וועט אי"ה בענעפיטירן.
ָ

פון קרית יואל.
האבן די
נאך געווען אין וועגָ ,
נעקסעישאן איז ָ
ָ
ווען דער ַא
געטרייע חברי הנהלת הקרי' זיך גלייך גענומען ַארבעטן אויף די
ווייטערדיגע שריט ,נעמליך ַאהערצושטעלן די זאונינג-געזעצן
סטאטוס
האבן דעם זעלבן ַ
זאל ָ
פון די פרישע געגענטערַ ,אז עס ָ
ס'זאל
ָ
ווי די ביז-איצטיגע שטחים אין קרית יואל ,מיט'ן ציל,
זיין א ברייטע מעגליכקייט מרחיב צו זיין די גבולי הקדושה מיט
זאל קענען
וואס ָ
דעוועלאּפמענטס ָ
ָ
פילצאליגע פרישע דירות און
ָ
נאכקומען דעם גרויסן געברויך.
ָ
האלט מען שוין בעזהשי"ת ביי דעםַ ,אז קרית יואל איז
ַאצינד ַ
פארגרעסערט,
דאּפעלט ַ
שוין ַאריין אין שוואונג צו ווערן כמעט ָ
און אויף יעדן ווינקל – סיי אויף די ַאלטע שטחים און סיי אויף
שּפראצן ַארויס פרישע בוי-
ָ
די נייע שטחים פון קרית יואל -
פארפלייצן ב"ה די שטאט מיט פרישע טויזנטער
וואס ַ
ּפראיעקטןָ ,
ָ
גאנצע ּפוסטע
פארקויפן לכל דכפיןַ ...
דירות בליעה"ר ,גרייט צום ַ
וואקסן מיט ביימער
בא ַ
לאנג ווילד ַ
וואס זענען שוין ָיארן ַ
שטחים ָ
אויסגעהאקט ,פונדאמענטירט ,געפרעימט,
ַ
און דערנער ,ווערן
און וועלן אין דער נישט ווייטער צוקונפט שוין ווירבלען מיט
צוזאמען.
ּפרעכטיגע בנינים מיט טויזנטער דירות ַאלעס ַ
וואלט פיל בעסער
די שמחה איז גרויס ,זייער גרויס .אוודאי ָ
מ'וואלט די שמחה שוין געקענט פייערן מיט א פינף
ָ
געווען אויב
נעקסעישאן
ָ
נאכ'ן ַאריינגעבן דעם ַא
ָיאר צוריקַ ,א קורצע צייט ָ
צייט-אּפשניט ווי דער ערשטער קרית
ָ
זא
ּפליקאציע  -אין ַא ַ
ַ
ַא
דאן
וואס הגם עס זענען ַ
נעקסעישאן בשנת תשמ"גָ ,
ָ
יואל'ער ַא
רגאניזירט די שכנים פון דרויסן מיט ַאלע כוחות
אויך געווען ָא ַ
דא אין ק"י איז
וויבאלד ָ
ַ
דאך
נעקסעישאןָ ,
ָ
צו שטערן דעם ַא
טאן
נישט געווען קיין הוה אמינא אפי' ַאז איינער זאל עּפעס ָ
ּפראצעדור ַאדורך אין ווייניגער ווי ַא
גאנצער ָ
דערקעגן איז דער ַ
האט אויסגעזען ַאז ָאט ָאט וועט קרית
ָיאר – ווען אום תשע"ד ָ
גאר פארטריפעלט – ָיא ,ווען ס'ווערט
יואל פארטאפעלט און ָ
נרא" און זייערע
מא ָ
ווען נישט געשטערט דורך די "יונייטעד ָ
האבן זיי געגעבן דעם כח פון
וואס ָ
נאכשלעּפערָ ,
"אלייענס" ָ
וואלט
ּפלאן פון  507עיקער ָ
נעקסעישאן ַ
ָ
זייער עקזיסטענץ ,די ַא
פארגרעסערט -
קרית יואל געקענט שוין מיט פינף ָיאר צוריק ַ
וואלט מען
דאן ָ
לאנדַ .
ווערן מיט פרישע פינף הונדערט עיקער ַ
געדארפט 'רישן' ַאז ָאט ָאט וועט מען שוין זען
ַ
זיך נישט יעצט
וואלט מען שוין געשריבן
נאר איצט ָ
פילצאליגע נייע געגענטערָ ,
ָ
ַאז די טויזנטער נייע דירות זענען שוין געבויט ,טויזנטער אידישע
וואלט מען
סאך ָ
סאך ַא ַ
קינדער וואוינען שוין דערין ,און ַא ַ
מאסיוו
זאל נישט ַאזוי ַ
פארמיידןַ ,אז די דירותּ-פרייזן ָ
געקענט ַ
שטאּפלען.
ַ
שּפרונגען צו די איצטיגע
עס מעג געזאגט ווערן קלאר :ווען נישט עס האבן זיך ליידער
וואלט מען
אריינגעמישט אנדערע מיט זייטיגע אינטערעסןָ ,
האט
דאס ַאז דער ענעקסעישאן ָ
דאָ .
געהאלטן ָ
ַ
שוין זיכער היינט
געשּפעטיגט מיט א גוטע פינף ָיאר ,און איז ָאנגעקומען היבש
פעריאד פון פינף
ָ
האט געברענגט א
דאס ָ
געראכטןָ ,
ָ
קלענער ווי
געווארן ענגער און
ָ
דירות-מאנגל איז
ַ
קריזיס ָיארן ווען דער
שטארקע מעגליכקייט פאר די
ַ
שווערער ,ברענגענדיג דאקעגן א
שטאּפל.
ַ
דירות ּפרייז ָאנצוקומען צום איצטיגן
דאס שוין אויך דורכגעקומען,
ָאבער תלי"ת ַאצינד איז מען ָ
דא ,מ'זעט
מ'האלט שוין ָ
ַ
געוואלדיגער חסד ה' ַאז
ַ
און עס איז א
קלאר דעם כוחו וזכותו של אותו זקן דער מייסד הקרי' מרן
ָ
פאר זיין הייליגן שטאט און זייערע
וואס שטייט ביי ַ
רביה"ק זי"עָ ,
פארטרעטער די חברי הנהלת הקרי' ,צו קענען אויסצופירן זיין
ַ
שליחות און רצון קדשו ,מרחיב צו זיין די גבולי הקדושה אויף
פארנעם.
מאסיוון ַ
זא ַ
ַא ַ
דא מיטטיילן איז
וואס מיר טוען ָ
דער הרחבת גבולי הקדושה ָ
פאראויסשאצונגען .עס איז
נישט קיין ּפלענער ,ס'איז נישט קיין ָ
ּפאסירן,
האלט שוין אינמיטן ַ
וואס ַ
פאקט ָ
שוין ב"ה ַא געשעענער ַ
נדערהאלבן-צוויי ָיאר ַארום פון איצט,
ַ
האפנטליך ביז א ַא
און ָ
וועט די נייעס שוין זייןַ ,אז מ'ציט זיך שוין ַאריין אין א גרויס
פארגרעסערט
וואס קרית יואל ַ
ּפראיעקטן מיט ָ
חלק פון די ַאלע ָ
זיך ב"ה לשם ולתפארת.
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שכונת ויואל משה  1975דירות

1

3

2

4
שכונת ויואל משה
אונטערנעמער :מו"ה עקיבא
הערש קליין הי"ו  -ומו"ה מאיר
יעקב אינדיג הי"ו
סכום דירות1975 :

< פולנאה >

ביהמ"ד
ומקוה

<
באר שבע >

רא >
אוסט
<

<
מא
גל
עני
ץ
>

1

די גרעסטע פראיעקט אין קרית יואל'ס היסטאריע,
אהערגעשטעלט דורך הרבני הנגיד מוה"ר עקיבא
הערש קליין הי"ו וועלכער איז אריינגעשפרינגען אין
דעם קאסטבארן פראיעקט אין א צייט ווען דער דירות
מארקעט איז ליידער געווען געשלאסן .די ריזיגע באדנס
וועט אי"ה ווערן באוואוינט מיט ארום  1975דירות.

2

מען ציט שוין ארויף די סטרוקטור פון די בנינים.

3

נאך א סטרוקטור ווערט ארויפגעצויגן.

4

ווערט געבויעט עטליכע פאזעס 500 ,וועט אי"ה זיין
פארטיג במשך תש"פ ,אנגעצייכנט די נייע גאסן.

< חוסט >

5
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עיקערס דעוועלעפמענט  360דירות

1

2
עיקערס פוינט
געבויעט דורך:
מו"ה בנימין ווערצבערגער הי"ו
מו"ה יואל שווארץ הי"ו
סכום דירות360 :
< קשאנוב >

<ו
ויט
עפ
סק >

< דזשיקוב >

< מעליטץ >

3

1

א בליק אויף די אנגייענדע ארבעט אויפן שטח.

2

אויף דעם בארג וועט אי"ה געבויט ווערן  360דירות און
 174דערפון וועט זיין רענטאל דירות לענגאויס  4נייע
ברייטע גאסן.

3

ווערט געזען איר שכן "לעמבערג" אויף די רעכטע זייט.
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פארעסט מאונטען  600דירות

11/28/'18

1

DATE:

'SCALE: 1'=60

BN

VILLAGE OF KIRYAS JOEL, ORANGE COUNTY, NEW YORK

DWG BY:
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2

3
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4
פארעסט עדזש
געבויעט דורך :מו"ה יחזקאל בראך הי"ו
ומו"ה משה פריעדמאן הי"ו
סכום דירות :אריבער 600
1

דער ריזן באדן אין צענטער פון שטאט איז געפלאנט צו ווערן באוואוינט מיט
איבער  600משפחות .בילד גענומען פון פארעסט-מאונטען אינטערסעקשאן.

2

די סייט-פלען פון אלע בנינים גאסן און שארט-קאטס אויפ'ן באדן ,ביי
די רעכטע זייט ווערט געזען די סוב דיוויזשאן פון  28פריוואטע לאטס
(מאקסימום  4דירות פער לאט).

3

א בליק פון קאונטי רוט  44קאר .מאונטען ווערט געזען טייל פון מעזעבוזש,
וואלאווא און הונדערטער דירות אין צענטער פון שטאט.

4

ווערט געזען די בנין המתיבתא "סניף ברך משה".

7
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שכונת ברך משה המורחבת  536דירות

1

2
שכונת ברך משה (ענקלעיוו)
געבויעט דורך :מו"ה עקיבא
הערש קליין הי"ו ומו"ה משה
מאיר זילבערשטיין הי"ו
סכום דירות536 :

3
ביהמ"ד
ומקוה

1

שטח ב"ה אריינגעקומען אין קרית יואל דורכן
אנעקסעישאן פראצעדור ,רעכטס ווערט געזען
די "בית רחל קאמפלעקס" אינאיינעם מיט'ן
נייעם זעקס שטאקיגע בנין הבית רחל .אויך
ווערט געזען נאך אנעקסירטע שטחים אויף
בעיקערטאון.

2

דעם ריזן שטח "ברך משה המורחבת פאזע "1
הארט נעבן שכונת ברך משה.

3

ביים אינטערסעקשאן פון עיקערס און
בעיקערטאון וועט אי"ה געבויט ווערן אויף
די אנדערע זייט פון עיקערס א גרויסע און
פראכטפולע בנין פאר א ביהמ"ד ומקוה און
וועט דינען פאר א תורה צענטער פונעם גאנצן
אומגעגענט.
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1

קאונטי רד 160 105 .דירות
גאלדען טאוערס
אונטערנעמער :מו"ה
אהרן וויינבערגער הי"ו
סכום דירות160 :
1

קאנסטרוקציע שוין אין שוואונג ,פאר א
פראיעקט פון  160דירות ביים אריינקום
צו קרית יואל.

2

די דעוועלאפמענט געפינט זיך הארט
קעגן איבער "שכונת ויואל משה" אויך
ווערט געזעהן די "ביזנעס צענטער
קאמפלעקס" און "פארק ענד רייד".

2

1

ברך משה המורחבת  -דינוב עקסטענשאן  380דירות
דינוב עקסטענשאן
אונטערנעמער:
מו"ה אברהם יודא
גאלדבערגער הי"ו
סכום דירות380 :
1

באדן געפינט זיך אונטער די לעצטע
הייזער פון האמבורג און פראנקפרוט
גאסן אין "שכונת ברך משה" ווי עס
וועט אי"ה אויפגעבויט ווערן עטליכע
הונדערט דירות ,ווערט געזען לינקס די
פראכטפולע "ביהמ"ד ישמח משה" .פון
דארט וועט זיך ציען ווייטער די דינוב
גאס ביז צו קאונטי רט105 .

9
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המספיק דעוועלפמענט  112רענטאל דירות

1

2

3

המספיק
געבויעט דורך :מו"ה בנימין
ווערצבערגער הי"ו
סכום דירות 112 :רענטאל
געשאצט צו זיין פערטיג :תש"פ
1

ווערט געזען די מוסד הק' "שערי חמלה"" ,המספיק" געביידע
און "שכונת ברך משה".

2

דער פראיעקט וועט באזונדער העלפן לינדערן דער רענטאל
געברויך.

3

איין בילדינג איז שוין אינגאנצן ארויפגעצויגן אין בלויז
עטליכע וואכן.
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ריזשין  44דירות

1

ריזשין עקסטענשאן
געבויעט דורך :מו"ה
יוקל הירש הי"ו
סכום דירות44 :

'15.0

2

3

'15.0

1

דער שטח שוין אויסגעהאקט
פון אלע ביימער ,ווערט געזען די
רעיוואד גאס און גאנץ לינקס "די
בנין המתיבתא".

2

א סייט-פלען פון די צוויי בנינים,
און די רוזשין עקסטענשאן ווי עס
וועט ווערן געפענט א נייע ראוד פון
שכונת "עצי תמרים" צו רעיוואד.

3

ווערט געזען די זייט פון
טשערנאביל גאס און "שכונת עצי
תמרים".
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'.0

CONCEPTUAL SITE PLAN FOR:

30

RAYWOOD DRIVE
TOWN OF PALM TREE, ORANGE COUNTY, NEW YORK
PREPARED BY:

36.5' FOR ROAD & WALKWAY - 3 STORY BUILDINGS

01/09/'19

DATE:

'SCALE: 1'=40

LG

DWG BY:

פארעסט ביי ד.א .ווידער |  163דירות

1

פארעסט ביי ד.א.
ווידער
געבויעט דורך:
מו"ה חיים נחום
ווערצבערגער הי"ו
סכום דירות163 :

2

3

1

א בולדאזער ביים אויסהאקן די
ביימער אין די לעצטע וואכן.

2

א סייט-פלען פונעם פראיעקט,
מערקט א געפלאנטן ראונד-ע-באוט
ביים אונטערסעקשאן וואס פירט צום
אווער-פעס.

3

ווערט געזען די ד.א .ווידער גאס.
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קערעסטיר  150דירות

1

3

2

ביהמ"ד
ומקוה

קערעסטיר-ווייניארד
געבויעט דורך :ר' אהרן
וויינבערגער
סכום דירות150 :
געווארן פארטיג :תשע"ח

1

אין צענטער געפינט זיך די "קערעסטיר גאס",
גאר לינקס ווערט געזען "ביהמ"ד בית מרדכי"
און דער בארימטער "כנור דוד זאל".

2

אויף רעכטס אינעם בילדינג פון  4קערעסטיר
געפינט זיך דער נייער פראכטפולער ביהמ"ד
ומקוה "קול אליהו" דקהלתינו הק'.

3

איינע פון די פראכטפולע הייזער אויף די
קערעסטיר גאס.
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1

שווימער'ס הייזער  72רענטאל דירות

2

3
שווימער'ס הייזער
געבויעט דורך :מו"ה מענדל שווימער הי"ו
סכום דירות 72 :רענטאל
געשאצט צו זיין פערטיג:
1

אויף די דריי אלטע בנינים גייט ארויפגעצויגן ווערן צוויי נייע
שטאק ,עס וועט צוקומען נאך  56דירות.

2

דעם עקסטענשאן צו בילדינג '18זופניק' נארוואס באנייט,
פארמאגט  8דירות.

3

אויך דער פליגל צו בילדינג ' 20זופניק' נארוואס באנייט,
פארמאגט  8פרישע דירות.
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קלענערע פראיעקטן  -אריינגעמופט לעצטע יאר

 86פארעסט |  20דירות

 28קוויקוועי |  24דירות

 13ווען ביורען |  12דירות | טייל שוין באוואוינט

 3טארניפאל |  14דירות

 4שינאווא |  5דירות

 4-2טבריה |  25דירות

 5אוהעל |  19דירות

 16ליזענסק |  5דירות
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קלענערע פראיעקטן  -אריינגעמופט לעצטע יאר

 4פילמאר |  10דירות

 11פילמאר |  15דירות

 17פילמאר |  21דירות

 5קוויקוועי |  3דירות

 19קארלסבורג |  19דירות

 21קארלסבורג |  17דירות

 9פרעמישלאן |  9דירות

 11פרעמישלאן |  8דירות
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קלענערע פראיעקטן  -אינמיטן בויען

 27סאטמאר |  10דירות

 101פארעסט |  20דירות

 10קוויקוועי |  20דירות

 77פארעסט |  24דירות

 10מרדכי שעהר |  34דירות

 7ליזענסק | ווערט ערזעצט מיט  39רענטאל דירות

 7גארפיעלד |  24דירות

 24ליזענסק |  4דירות
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קלענערע פראיעקטן  -אינמיטן בויען

 8ראוונע |  12רענטאל דירות

 23חברון |  10רענטאל דירות

 8אוהעל | ווערט ערזעצט מיט  23נייע דירות

 3ליזענסק |  37דירות

 9טעילאר |  5דירות

 7סאטמאר |  14דירות (ווערט געבויט אין באזונדערע פראיעקטן)

 8-6שינאווא |  19דירות

 12ליזענסק |  12דירות
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דירות-סופליי

ציפערן
אנגעהויבן פון צוויי יאר צוריק ביז היינט

מיט א בליק אויפ'ן בעפארשטייענדער
מאסיווע דערלייכטערונג בס"ד

פארטיגע דירות אריינגעמופט אין יאר

למס'  | '17תשע"ז  -תשע"ח
ס"ה נייע דירות (אריינגעמופט)

בלויז

 95דירות

ווען אין די זעלבע צייט קומען צו  308פרישע משפחות קע"ה
( 238נייע-פארפעלקער 70 ,נייע איינוואוינער) ,העכערענדיג
דראסטיש דעם דירות מאנגל .אז מען רעכנט דעם ס"ה "דירות
דעפיציט" זינט  4יאר פריער  2013למס' (דער דאטום ווען מען
האט אריינגעבן די אנעקסעישאן פעטיציע) ,האלט עס שוין דא
ביי א ס"ה דעפיציט פון  278דירות!

באדייט:
די דירות מאנגל ווערט אויסטערליש
פארשווערט ,פרייזן שטייגן
דראסטיש ,קאנסומער פארלירן
אויבערהאנט אויף דירה-
קוואליטעט/אויסשטעל/געגנט אא"וו

לויט'ן ארגינעלן 'אנעקסעישאן' פלאן אריינגעגעבן
געווארן אום  2013למס' ,וואלט אין דעם יאר  2017למס'
שוין געקענט זיין טויזנטער "פארטיגע דירות"! ליידער
איז דאס געשטערט און אויפגעהאלטן געווארן ארום
פינף יאר(!) מיט די אפיציעלע שטיצע און פאקטישע
מיטארבייט פון אזעלכע מבתוך המחנה  -צוליב אייגענע
אינטערעסן  -וואס האט געברענגט אז די סופליי פון
דירות זאל ווערן שרעקליך ענג ,און אטאמאטיש זענען
די פרייזן דראסטיש געשטיגן
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פארטיגע דירות אריינגעמופט לעצטע יאר

למס'  | '18תשע"ח  -תשע"ט
אטעטשמענט /
ריפלעיסמענט /
אנעקסעישן

סכום
דירות

פראיעקט -
בויער

אדרעס

ר' אהרן וויינבערגער

 1,2,3,4,5,6קערעסטיר

150

ר' יעקב סופר

 21 ,19קארלסבורג – לעצטע פאזע

37

ר' יעקב סופר

 11 ,9פרימישלאן

17

ר' מאיר יעקב אינדיג

 2,4טברי'

25

ר' מתתי' קליינמאן

 5איהעל

19

ר' שמואל זאנוויל כהנא

 17פילמאר

21

ר' יצחק שמואל אפענהיים

 86פארעסט

20

ר' אלימלך דייטש

 3טארניפאל

17

ר' אלימלך דייטש

 11פילמאר

אטעטשמענט (ס"ה )19

15

ר' מענדל שווימער

 18ישראל זופניק

אטעטשמענט (ס"ה )24

8

ר' מענדל שווימער

 20ישראל זופניק

אטעטשמענט (ס"ה )24

8

ר' משה פריעדמאן

 28קוויקוועי

ריפלעיסמענט

24

ר' א.שלו' .מייזעלס-ר' טובי' בראך

 4פילמאר

אטעטשמענט (ס"ה )12

10

ר' שמואל שלמה קויפמאן

 5קוויקוועי

אטעטשמענט (ס"ה )5

3

ר' בערל שטיין

 4שינאווע

אטעטשמענט (ס"ה )9

5

ר' יואל כהן

 7סאטמאר

ריפלעיסמענט (ס"ה )8

6

ר' ישעי' זיכערמאן

 16ליזענסק

אטעטשמענט (ס"ה )11

5

ר' יוסף חיים מאשקאוויטש

 21ישראל זופניק

אטעטשמענט (ס"ה )8

3

ר' מאיר אברהם גראס

 13ווען ביורען

5

קלענערע פראיעקטן

 31חברון 3 ,שינאווע 2 ,ראוונע

3

ס"ה נייע דירות (אריינגעמופט)

 401דירות
באדייט:
דער דירות דעפיציט שטייגט שוין נישט ,אבער קרית יואל שטייט נאכאלס
אין טיפע 'דעפיציט' לויט'ן חשבון פון די וואוקס ,אז ס'איז צוגעקומען 381
פרישע משפחות קע"ה ( 266נייע-פארפעלקער און  115נייע איינוואוינער) – אינאיינעם מיט
פריערדיגע דעפיציט האלט מען נאך אצינד ווייט פון גענוג צו טוישן די שוין-
אנגעצויגענע מארקעט
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דירות צו ווערן בעז"ה גרייט אריינצומופן אין יאר

למס'  | '19תשע"ט  -תש"פ
אדרעס

פראיעקט -
בויער

אטעטשמענט /
ריפלעיסמענט /
אנעקסעישן

סכום רענטאל
דירות (מינימום דערפון)
דירות

ר' בנציון קליין

 77פארעסט

נייע בנין

24

 5רענטאל

משפחת ר' יצחק שווארטץ ע"ה

 101פארעסט

ריפלעיסמענט

20

 4רענטאל

ר' זלמן לייב ווייס

 6שינאווע

ריפלעיסמענט

17

 4רענטאל

ר' יוסף ניימאן

 12ליזענסק

ריפלעיסמענט

12

 4רענטאל

ר' זלמן לייב ווייס

 10קוויקוועי

ריפלעיסמענט

20

 4רענטאל

ר' בנימין ווערצבערגער

המספיק וועי

ריפלעיסמענט

112

 112רענטאל

ר' זעליג פריעדמאן

 3ליזענסק

ריפלעיסמענט

37

 9רענטאל

ר' זלמן לייב ווייס

 10מרדכי שעהר ( 15סקאנעמאנק)

ריפלעיסמענט

34

 7רענטאל

ר' שמואל זאנוויל פאלאטשעק

 27סאטמאר ()12

אטעטשמענט

10

 2רענטאל

ר' ראובן וואלף בראך

 8ראוונע

אנעקסעישן

12

 12רענטאל

ר' יחזקאל בראך

 23חברון

אנעקסעישן

10

 10רענטאל

ר' אברהם יודא גאלדבערגער

 13ווען ביורען ()12

נייע בנין

7

משפחת כהנא

 9טעילאר

ריפלעיסמענט

5

ר' משה ראובן אינדיג

 24ליזענסק

אטעטשמענט

4

ר' חיים הערש פרענקל

 7סאטמאר ()9

ריפלעיסמענט

3

ר' לייביש דייטש

 7ווען ביורען

אטעטשמענט

3

קלענערע פראיעקטן

 1ראוונע 6 ,ראוונע 14 ,זופניק

אנעקסעישן

6

קלענערע פראיעקטן

 13העיס 8 ,שינאווע

רענטאל פראיעקט

רענטאל פראיעקט
רענטאל פראיעקט

3

*רענטאל דירות :זענען א חלק פונעם "סכום דירות" קאלום *רענטאל פראיעקט :באדייט אז עס ווערט לכתחילה געבויט א גרעסערע חלק פאר רענטאל

ס"ה ערווארטעטע דירות (אריינצומופן)

 339דירות
באדייט:
דירות-סופליי קומט נאכנישט פון
נייע שטחים ,נאר הויפטזעכטליך
דורך אטעטשמענט'ס אדער
ריפלעיסמענט'ס אויף
עקזיסטירנדע שטחים  -דירות-
דעפיציט נישט געשטיגן,
אנגעצויגענע דימענד הייבט זיך
אן בארואיגן אדאנק צוקונפטיגע
פראיעקטן

טראץ וואס פילע נייע פראיעקטן
ווערן שוין ארויסגעשטעלט (זעט
מער שפעטער) און הייבן אן
אפעקטירן די מארקעט ,האט עס
אבער נאכנישט געברענגט קיין
פאקטישע דירות גרייט אריינצומופן,
זינט דער אנעקסעישאן איז ליידער
געווארן אזוי פארשפעטיגט ווי
שוין דערמאנט ,און אפילו די 'זריזין
מקדימין' פון די נייע שטחים האלטן
נאך ביי אנהייב-קאנסטראקשן

ס"ה "רענטאל" דירות ערווארטעט:

מינימום  165דירות

אין צוגאב צו די יערליכע סופליי פון רענטאל'ס וואס
ווערן עוועילעבל פארן מארקעט דורך די נייע-דירות-קונים
וואס ליידיגן אויס זייערע ביז-איצטיגע דירות
דער ס"ה אנטהאלט ביידע סארט רענטאל'ס ,סיי די וואס ווערן געבויעט לכתחילה בלויז
פאר 'רענטאל' (אויף אלע שטאקן) ,און סיי די וואס ווערן טאקע 'פארקויפט' דורכן בוי-
אונטערנעמער אבער ווערן עווענטועל ארויסגעשטעלט צום פארדינגען (באזירט אויפן
עבר האבן מיר גערעכנט די מינימום פון  ,20%אבער פיל מאל קען עס זיין היבש מער)
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אנהייב עפאכע פון אנעקסעישאן-אפעקט:

אין קאנסטראקשן

פרישע פראיעקטן אין די
"פאקטישע בוי פאזעס"

מיט די האפענונג צו זיין גרייט אריינצומופן אין קומענדיגע  2יאר

למס'  | '20תש"פ  -תשפ"א
פראיעקט -
בויער

אדרעס

אטעטשמענט /
ריפלעיסמענט /
אנעקסעישן

סכום רענטאל
דירות (מינימום דערפון)
דירות

שכונת ויואל משה ,פאזע 1
ר' עקיבא הערש קליין
ר' מאיר יעקב אינדיג

קאונטי רד105 .
נינינדזשער (ס"ה  1975דירות)

500

 100רענטאל

עיקערס רד - .עיקערס פוינט
ר' בנימין ווערצבערגער
ר' אברהם לעפקאוויטש

 182עיקרס רד.

237

 130רענטאל רענטאל פראיעקט

שכונת ברך משה  -ענקלעיוו ,פאזע 1
ר' משה מאיר זילבערשטיין

 77עיקרס רד( .ס"ה  528דירות)

280

 66רענטאל

גאלדען טאוערס
ר' אהרן וויינבערגער

קאונטי רד105 .
(בעיקערטאון/ראצפערט)

160

 32רענטאל

עיקערס רד - .עיקערס פוינט
ר' יואל שווארטץ  -ר' הערשל הערבסט

 182עיקרס רד.

אנעקסעישן

123

 44רענטאל

רענטאל פראיעקט

ר' יחזקאל בראך ,פאזע 1

פארעסט רד( .ס"ה  301דירות)

אנעקסעישן

46

 14רענטאל

רענטאל פראיעקט

ר' יוקל הירש

 61, 59 , 57עיקרס

אנעקסעישן

18

פריוואטע לאטס

שווימערס הייזער
ר' מענדל שווימער

 16,18,20ישראל זופניק

אטעטשמענט

56

 56רענטאל

רענטאל פראיעקט

ר' מאיר יעקב טעסלער
ר' זעליג פריעדמאן

 7ליזענסק

ריפלעיסמענט

37

 37רענטאל

רענטאל פראיעקט

ר' הערשל שווארטץ

 8איהעל

ריפלעיסמענט

23

 11רענטאל

רענטאל פראיעקט

ר' זלמן לייב ווייס

 7גארפיעלד

ריפלעיסמענט

24

ר' דוד הערש גליק

 6צאנז

אטעטשמענט

6

ר' שלום גאלדבערגער

 5קראלע

אטעטשמענט

6

אנעקסעישן

*רענטאל דירות :זענען א חלק פונעם "סכום דירות" קאלום *רענטאל פראיעקט :באדייט אז עס ווערט לכתחילה געבויט א גרעסערע חלק פאר רענטאל

ס"ה דירות אין אנהייב-קאנסטראקשן

 1,516דירות
באדייט:
א היסטארישער טויש אין
גאר נאנטע צוקונפט בעז"ה –
פרייזן וועלן נאטורליך ווערן
סטאביל בס"ד – קאנסומער
באקומען צוריק דעם
אויסוואהל פון קוואליטעט/
אויסשטעל/געגנט אא"וו

דער "אנעקסעישאן עפאכע" האלט נאך ביי איר סאמע
אנהויב ,ס'הייבט אן ברענגען אירע ערשטע פארטיגע דירות
אויפן האריזאנט ,אבער איר אפעקט גייט שוין גאר ווייט.

ס"ה "רענטאל" דירות
אין אנהייב-קאנסטראקשן:

קאנסומער האבן שוין אנגעהויבן שפורן אן אייגענע שאנס
אויסצואוועהלן וועלכע סארט קוואליטעט אדער פרייז מען
זוכט ,און קיינער 'כאפט נישט' בלינדערהייט דירות וואס זענען
נישט לויט זייער געברויך און\אדער בודזשעט-מעגליכקייט,
זעענדיג פאר זיך א צוקונפט פון א ברייטע אויסוואהל וועלכע
וועט ברענגען גענוג אפציעס ,און וועט נאטורליך 'מוזן'
שטעלן די פרייזן צו סטאבילע שטאפלען ,לויט די ריכטיגע
ווערד ,קוואליטעט און געגנט פון די דירה ,בס"ד.

ווי ערווענט פריער ,קען זיך דאס שפעטער ארויסשטעלן צו
זיין נאכמער 'רענטאל' דירות ,און דאס איז אין צוגאב צו די
רענטאל'ס וואס ווערן ליידיג דורך די קונים פון די נייע דירות

מינימום  490דירות
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צוקונפטיגע דירות צו ווערן
באשטעטיגט אינערהאלב :סיקרע/
סייט פלען/בילדינג פערמיט אפראוועל

אנעקסעישאן עפאכע :2#

אין די פלען'ס
מיט די האפענונג צו זיין גרייט אריינצומופן

אין די קומענדיגע עטליכע יאר
פראיעקט -
בויער

אדרעס

שכונת ויואל משה פאזע 3 & 2
 -ר' מאיר יעקב אינדיג

קאונטי רד 105- .נינינדזשער (ס"ה
 1975דירות)

אטעטשמענט /
ריפלעיסמענט /
אנעקסעישן

סכום רענטאל
דירות (מינימום דערפון)
דירות
1475

 290רענטאל

שכונת ברך משה (עיס פארם/ענקלעיוו)

עיקערס רד( .ס"ה  528דירות)

אנעקסעישן

256

 63רענטאל

אויש – ר' חיים נחום ווערצבערגער

פארעסט רד .קארנער ד.א .ווידער

אנעקסעישן

163

 33רענטאל

ר' משה פריעדמאן (פריוואטע לאטס)

מאונטען רד - .מעזיבוש עקסטענשאן
(ס"ה  175דירות)

אנעקסעישן

מאקסימום
110

פריוואטע לאטס
און בערך  35-45רענטאל

ר' יוקל הירש

 24 ,20ריזשין

אנעקסעישן

44

 11רענטאל

ר' יחזקאל בראך

פארעסט רד - .מעזיבוש עקסטענשאן

אנעקסעישן

255

ר' משה פריעדמאן

פארעסט רד - .מעזיבוש עקסטענשאן

אנעקסעישן

65

 100רענטאל רענטאל פראיעקט
 13רענטאל

ר' אברהם יודא ג"ב  -שכונת ברך משה
המורחבת

דינוב עקסטענשאן  -קאונטי רד105 .

אנעקסעישן

380

 77רענטאל

משפחת באנדא/מענדלאוויטש/שווארטץ

עיקערס בעיקערטאון

אנעקסעישן

350

 70רענטאל

ר' יוסף לאנדא

 421, 439, 453קאונטי רד105 .

אנעקסעישן

69

 15רענטאל

שרייבער  -גאלדשטיין B&H

 129עיקערס רד.

אנעקסעישן

47

ר' חיים שלמה פריעדמאן

 14י .זופניק (בעיקערטאון)

אנעקסעישן

60

 34רענטאל רענטאל פראיעקט
 12רענטאל

פאזע 2
– ר' משה מאיר זילבערשטיין

ר' יואל מאנן

 12י .זופניק

אנעקסעישן

36

ר' משה יואל מזרחי

 8י .זופניק

אנעקסעישן

36

 36רענטאל רענטאל פראיעקט
 36רענטאל רענטאל פראיעקט

ר' מרדכי שלעזינגער

 483קאונטי רד105 .

אנעקסעישן

27

 6רענטאל

ר' יואל בראך

 97עיקערס רד.

אנעקסעישן

20

ר' רפאל סוועד

 3ראוונע

אנעקסעישן

12

 20רענטאל רענטאל פראיעקט
 4רענטאל

משפחת ר' שלמה בערקאוויטש ע"ה

חברון – קאונטי רד44 .

170

 34רענטאל

ר' יוסף יאקאב – ר' משה אליעזר כ"ץ

 14קוויקוועי

ריפלעיסמענט

41

 9רענטאל

ר' בנציון קליין

 73פארעסט

ריפלעיסמענט

24

 6רענטאל

ר' יצחק נאקא

 35פארעסט

אטעטשמענט

10

 2רענטאל

ר' שמעון עסטרייכער

 4קראלע

אטעטשמענט

10

 8רענטאל

ר' אברהם קליין

 141עיקרס

אטעטשמענט

4

קלענערע פראיעקטן

 13י .זופניק 32 ,י .זופניק

אטעטשמענט

2

רענטאל פראיעקט

*רענטאל דירות :זענען א חלק פונעם "סכום דירות" קאלום *רענטאל פראיעקט :באדייט אז עס ווערט לכתחילה געבויט א גרעסערע חלק פאר רענטאל

ס"ה דירות אין די פלען'ס

 3,666דירות
(אויסער די מעגליכקייטן פאר נאך אריבער  2,000דירות לענגאויס אלע אנדערע שטחים ,וועלכע
זענען נאכנישט געברענגט געווארן פארן פלענינג באורד אין פונקטליך-דעזיגנירטע פלען'ס)

ס"ה "רענטאל" דירות אין די פלען'ס:

מינימום  919דירות
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סך הכל פרישע דירות
אריינצומופן ביז
קומענדיגע יאר בעז"ה

339

דירות אין פאקטישע
אנהייב-קאנסטראקשן

1,516

צו זיין גרייט אין קומענדיגע  2יאר בעז"ה

דירות אין
די פלען'ס

סך

הכל

אלע נייע דירות
ערווארטעט
בעז"ה,
אנגעהויבן
פון די וואס
ווערן שוין
אט אט גרייט
אריינצומופן ,ביז
די וועלכע זענען
אין די פלען'ס:

( 165דערפון רענטאל'ס)

( 490דערפון רענטאל'ס)

3,666
( 919דערפון רענטאל'ס)

5,521
( 1,574דערפון רענטאל'ס)

בעז"ה וועט דער צופלוס פון טויזנטער נייע דירות אראפשטעלן א פאסיגע "סופליי
און דימענד" ראטע ,וועלכע וועט בעז"ה טוישן די גאנצע דירות-מארקעט צום גוטן:
גענוי ווי די סופליי פון דירות (פון באלד נאכן
עפענען דעם קרית יואל סוער פלענט אום תשנ"ט) האט

געהאלטן סטאביל דעם מארקעט דורכאויס
די תש"ס-תשס"ח יארן (ווען אמעריקע איז אריין אין

א ריעל עסטעיט באבעל ,אבער אין קרית יואל זענען די פרייזן פון
דירות געבליבן נידריג ,און אין געוויסע געגנטער גאר געפאלן)

גענוי ווי דאס אויפבויען שכונת ברך משה ,און
חברון-ראוונע ,לעמבערג ,פראג-יואל קליין און נאך,
האבן געהאלפן האלטן דעם מארקעט סטאביל
צווישן תשס"ח און תשע"ג (לדוגמא :אין די גאנצע פינף יאר

האט זיך נישט געהעכערט די פרייזן פון די דירות אין שכונת ברך משה מיט קיין
איין איינציגע דאלאר ביזן די ענדע פונעם פארקויפן אום זומער תשע"ג)

וועלן די פילע דירות פראיעקטן אויפבויען א סטאבילן מארקעט מיט א
יושר'דיגע אויסוואהל פון "פרייזן" און "קוואליטעט" ,און דאס וועט בס"ד
פארזעצן די הרחבת גבולי הקדושה פון רבי'נס הייליגע שטאט.
ורוח הקודש אומרת :כן ירבה וכן יפרוץ!

דירות

4

דירות

יק רד.

סאטמאר דר.

דירות

דירות

60

8

דירות

72

דירות

דירות

18

דירות

280

רטאון רד.

 20בעיקע

דירות

47

ישרא
ל זופנ

256

קלארשטעלונג! מיר האבן
אריינגעלייגט אסאך כוחות
נאכצוגיין די אינפארמאציע
פון די פילצאליגע פראיעקטן,
מיר אנטשולדיגן זיך אויב מיר
האבן ארויסגעלאזט סיי וועלכע
פראיעקט אדער א טעות אין
אינפארמאציע ,ושגיאות מי יבין!

דירות

350

דירות

123

דירות

36

דירות

150

דירות

10

5

דירות

דירות

36

דירות

380

פילמאר קט.

דירות

17

דירות

10

ס
קט.
דירות

15

העי

דירות

112

דירות

21

דירות

160

דירות

19

דירות

24

טי
אונ
ק

דירות

23

רט.

10
5

7

דירות

3

דירות

פארע

דירות

דירות

דירות

25

5

דירות

דירות

27

24

69

מירון דר.

סט רד.

ווען ביורען דר.

דירות

17

דירות

1975

3

דירות

דירות

41

דירות

20

פא

ניו-יארק רט17 .

עיקערס רד.

