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נייער ּפראַכטפולער בנין בית המדרש און מקוה וועט ווערן
אַהערגעשטעלט ביי קאָרנער פון עיקערס און בעיקערטאַון
ראיעקט"
מאדירן די פילע הונדערטער צוקונפטיגע תושבים אין די ארומיגע "עיקערס ענקלעיוו ּפ ָ
קא ַ
וועט בעזהשי"ת שטיין גרייט צו ַא ָ

מ'הַאלט נָאך ביים אויסהַאקן די
ביימערָ ,אבער די געטרייע חברי הנהלת
הקרי' זענען שוין ַאצינד פַארנומען מיט'ן
פַארזיכערן דעם רוחניות'דיגן עתיד פון
די צוקונפטיגע תושבים ,און מ'הָאט
אין די טעג שוין ָאנגעהויבן בעזהשי"ת
אויסצוַארבעטן די ּפלענער פון דעם
נייעם ּפרַאכטפולן בנין ביהמ"ד ,ווָאס
וועט אי"ה געבויט ווערן ביים ווינקל
פון עיקערס און בעיקערטַאון רד.
מיט'ן גַאנצן רחבת ידים ,אויפ'ן זעלבן
שטייגער ווי די היינט-שוין-בַארימטע
בתי מדרשים לענגאויס די גַאנצע
שטָאט.
די ּפלענער פונעם נייעם ביהמ"ד
שּפיגלט אָ ּפ דעם מַאסיוון גַאלאָ ּפ פון דעם
אויסטערלישן הרחבת גבולי הקדושה
מיט ווָאס אונזער שטָאט איז געבענטשט,
נָאכדעם ווָאס די שטָאט קרית יואל
פַארברייטערט זיך ַאצינד מַאסיוו ,אויף
ַא פַארנעם ווָאס איז שוין נישט געווען
ַאסַאך יָארן נָאכַאנַאנד ,ווי בַאזונדער
בַאריכטעט אין ַאנדערע אָ ּפטיילונגען און
בַאריכטן פון דער הקרי'.
איינע פון די סטרַאטעגישע ווינקלען
וואו מ'קען שוין פָאראויסזען מַאסיווע
בוי-קָאנסטרוקציעס ,איז אויף די לענג
און די ברייט ביים אונטערסעקשאן אויף
בעיקערטַאון רָאוד ,און עיקערס רד .וואו
מ'גרייט זיך גַאנץ בקרוב שוין ָאנצוהייבן
ַאהערצושטעלן ַא ריי מיט גרעסערע
דירותּ-פרָאיעקטן ,ווי די ַארום 300

דירות ביי "עיקערס ענקלעיוו פראיעקט"
צווישן דינוב און עיקערס ,ווָאס וועט
גלייך דערנָאך נָאכפָאלגן מיט די ַארום
 250דירות ביי די ַאנדערע זייט עיקערס.
אויסער דעם זענען שוין ַאריינגעגעבן
געווָארן די ּפלענער פַאר נָאך עטליכע
דירותּ-פרָאיעקטן ווָאס וועלן געבויט
ווערן דורך ַא שיינע צָאל יחידים ווָאס
הָאבן דָארט ּפריווַאטע שטחים ,און
ּפלַאנירן דָארט אויפצובויען אייגענע
דירות ָאדער גרעסערע בנינים מיט
מערערע דירות.
אויך אויף די ַאנדערע זייט פון
בעיקערטַאון רד .ממש אונטער די ישראל
זוּפניק גַאס ,זענען פַארהַאן עטליכע
גרויסע שטחים ,ווָאס זענען ַאצינד
ַאריינגענומען געווָארן ַאלס טייל פון
די שטָאט ַאדַאנק "ַאנעקסעישָאן" ,און
גַאנץ בקרוב וועט דער גַאנצער שטח
שוין ווַארשיינליך זיין אויסגעבויט מיט
ַא גרויסן מספר פון פרישע דירות.
עס שרייבט זיך לייכט פון ַאזויפיל
פרישע ּפרָאיעקטן ווָאס זענען אויפ'ן
טיש ,און טיילמָאל ווען מען ליינט סיי
וועלכע בַאריכטן פון דעם סָארט ,ווילט
זיך ענדערש טרַאכטן ַאז פון שרייבן
ביז צום מיטהַאלטן די פַאקטישע בוי-
ַארבעט ,וועט נָאך געוויס געדויערן ַא
שיינע ּפָאר יָאר ,ווער רעדט נָאך פון דעם
ַאז די ּפרָאיעקטן זָאלן שוין שטיין על
תלם בנוי' ,וועט נָאך זיכער געדויערן נָאך
מער יָארן.

שטח פונעם געפלאנטן בית המדרש און מקוה
אין פַאקט ָאבער ,רעדט מען ַאצינד פון
ּפלענער ווָאס זענען שוין אויסגעַארבעט,

און מיט השי"ת'ס הילף ,ווען ַאלעס וועט
גיין גלַאטיג ווי עס איז צום הָאפן ,קען

מען זיין גערישט ַאז ביז ַא צוויי-דריי יָאר
ַארום ,וועט דער גַאנצער שטח ווירבלען
מיט פרישע הונדערטער תושבים
בליעה"ר ,גענוי ווי די ַאנדערע גרויסע
געגנטער מיט ווָאס קרית יואל איז ב"ה
בַאקַאנט.
דָאס ברענגט דערצוַ ,אז די הנהלת
הקרי' זָאלן שוין זיין איצט פַארנומען
מיטן אויסַארבעטן די ּפלענער,
ַאהערצושטעלן אינעם צוקונפטיגן געגנט
ַא נייעם ּפרַאכטפולן בנין ביהמ"ד ,ווָאס
וועט שטיין צום פַארפיגן פַאר ַאלע
תושביםַ ,אזוי ַאז ווי נָאר די תושבים
וועלן זיך ַאריינציען אין די נייע דירות,
זָאל מען שוין הָאבן ַא ביהמ"ד גרייט צו
די הַאנט ,זיך צו קענען דָארט קובע צו
זיין עתים לתורה ותפלה ,מיט הרחבת
הדעת ומנוחת הנפש.
דער נייער ביהמ"ד אין דעם געגנט,
וועט זיין די פרישסטע רינגעלע אין
קייט פון בניני בתי מדרשים ווָאס דער
הנהלת הקרי' שטעלט כסדר ַאהער אין
ַאלע געגנטער לטובת הציבור ,און וועט
אייגנטליך שוין זיין דער "זיבעצנטער"
אין דער רייע פון בתי מדרשים מיט ווָאס
קרית יואל איז בַאשיינט לענגאויס די
גַאנצע שטָאט אין די לעצטע  12יאר.
ס'איז שוין ַא לענגערע צייט ווָאס
דער הנהלת הקרי' ,וועמענ'ס ציל עס
איז אייגנטליך בעיקר ,צו פַארזיכערן
דעם פַאקטישן בלי און וואוקס פון די
שטָאט ,הָאבן אויך גענומען אויף זיך
דעם עקסטערן עול פון זיכער מַאכן
ַאז ביי יעדע דעוועלאפענט ווערט
אהערגעשטעלט שיינע ,גרויסע און
בַאקוועמע בתי מדרשים אין ַאלע
געגנטער פון די שטָאט ,נייע און ַאלטע
צוגלייך.
ַאזוי ַארום איז קרית יואל שטָאלץ ,מיט
ַאזויפיל בתי מדרשיםַ ,אהערגעשטעלט
דורכ'ן הנהלת הקרי' והנהלת הקהלה,
ּפרַאכטפול און בַאקוועם ,גרויס ,שיין און
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"טייער שאַּפ" געביידע אויף סטעיט ּפאָליס ראָוד
אָּפגעקויפט דורך הנהלת הקרי' לתועלת הציבור
דעפ ַארטמענט ַאהערצושטעלן אין דעם בנין
פארשידענע ּפלענער אויפ'ן טיש וועלכע ּ

אין די איצטיגע טעג הָאט דער הנהלת
הקרי' געשלָאסן דעם מקח אויף ַא
קָאמערציעלע געביידע ווָאס געפינט זיך
ביים ווינקל פון קרית יואל ַאריינקומענדיג
אין די שטָאט ,אין גרויס פון איין ַאקער-
לַאנד ,מיט'ן ציל דָאס ַאהערצושטעלן
מיט פַארשידענע סערוויסעס ווָאס פעלט
זיך אויס פַאר תושבי עירינו.
עס איז די רעדע פונעם שטח אויף
"נינינדזשער רָאוד" (המכונה :סטעיט
ּפָאליס רָאוד) וואו עס געפונט זיך
מָאמענטַאל דער "טייער שאַ ּפ" וועלכע
ווערט איבערגענומען דורכ'ן הנהלת
הקרי' ,מיט'ן ציל דָאס צו ניצן אויף
פַארשידענע וויכטיגע ּפרָאיעקטן פון ווָאס
ַאלע תושבי עירינו וועלן אי"ה נהנה זיין.
ווען דער פרישער שטח איז
אונטערגעקומען פַאר'ן הנהלת הקרי',
הָאבן די אחריות'דיגע חברי הנהלה
גלייך בַאשלָאסן ַאז ַאזַא שטח טָאר אין
קיין פַאל נישט ַארויסגעלָאזט ווערן
פון די הַאנט ,נישט בלויז זייענדיג ַאזוי
סטרַאטעגיש נָאנט צו קרית יואל און עס
וועט נָאך זיכער ַאמָאל אונטערקומען ַא
מעגליכקייט דָאס צו דַארפן ניצן ,נָאר
ּפונקט פַארקערט :אויפ'ן טיש פונעם
הנהלת הקרי' ליגן פַארשידענע ּפלענער
פון וויכטיגע ּפרָאיעקטן לטובת די
תושבי הקרי' ,און מָאמענטַאל הָאט מען

נָאכנישט בַאשלָאסן פַאר וועלכן פון
די ּפרָאיעקטן דער פרישער שטח וועט
בַאנוצט ווערן ,מיט ַא מעגליכקייט ַאז
איינס ָאדער עטליכע ּפרָאיעקטן וועלן
דָארט ַאהערגעשטעלט ווערן.
די פרישע ּפרָאיעקטן ווָאס ליגן ַאצינד
אויפ'ן טיש ,זענען טיילווייז צוליב דער
פָארמירונג פון דער נייער "טַאון ָאוו ּפַאלם
טרי" און טייל צוליב ַאנדערע אורזַאכן,
ָאבער הצד השוה שבהםַ ,אז ַאלע זענען
אייניג וויכטיג פַאר’ן ווייטערדיגן בלי און

וואוקס פון די שטָאט.
ָאט זענען טייל פון די ּפרָאיעקטן ווָאס
וועלן מעגליך ַאהערגעשטעלט ווערן
אויף דעם נייעם בָאדן:

דעפ ַארטמענט
הייוועי ּ
איינס פון די גרעסערע ּפרָאיעקטן
ווָאס זענען ַאצינד אין די העפטיגע
צוגרייטונגען ,איז ַאהערצושטעלן פַאר
די תושבי העיר ַאן אייגענעם "הייוועי

דעּפַארטמענט" ווָאס וועט אי"ה
בעז"ה קענען פיל בעסער סערווירן
די איינוואוינער מיט ַאלע געברויכן
ַאנבַאלַאנגט די ראודס.
ס'איז שוין ַאסַאך יָארן ווָאס דער
הנהלת ה'ווילעדזש הָאט ַא קָאנטרַאקט
מיט די טַאון ָאוו מָאנראָ  ,וועלכע פַארפיגן
אויף ַאלע אונטערנעמונגען ווָאס פַאלט
אונטער דער אָ ּפטיילונג פונעם הייוועי
דעּפַארטמענטַ ,א שטייגער ווי ,שַארן
שניי אין די ווינטער חדשים ,כסדר
פַאררעכטן "ּפַאטהָאולס" ווָאס מַאכן זיך
במשך דעם ווינטער ,און ַאזוי נָאך.
ווען די טַאון ָאוו מָאנרָא איז שטַארק
ַארויף מיט די ּפרייז ובפרט ַאצינד נָאכ’ן
זיך אָ ּפטיילן אין ַא בַאזונדער טַאון פַאר זיך,
איז דער הנהלת הקרי' דורך ַאלע חשבונות,
און עס הָאט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז עס
וועט ביליגער אויסקומען פַאר די תושבים
אויב מ’זָאל ַאהערשטעלן ַאן אייגענעם
הייוועי דעּפַארטמענט ,ווי איידער
ָאנצוהַאלטן דעם קָאנטרַאקט מיט טַאון
ָאוו מָאנרָאָ .אבער די עיקר סיבה איז ַאז
ווען עס ווערט ָאנגעפירט ַאליינס ,קומט
עס בַאגלייט מיט ַא "אידישן טעם" און
הַארציגן געפיל ,צוגעּפַאסט "קָאסטום-
מעיד" לויט די אייגענַארטיגע געברויכן
פון די תושבי העיר ,ווָאס איז פיל מער
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דערמאנונג און בקשה!
צו די בעפארשטייענדע חול המועד טעג הבעל"ט ,ווען "גאר" א גרויסער ציבור
בליעה"ר ,מענער און פרויען ,פארברענגען מיט די קינדער אינעם הערליכן

רוח החיים
קינדער פארק

שפירן מיר פאר וויכטיג צו דערמאנען און בעהטן אלע חשוב'ע איינוואוינער

COPY CENTER / 845.783.6179

זיך צו האלטן צו די באשטימטע פלעצער
לויט די קאלירן;
'בלוי' פאר מענער און גרעסערע יונגלעך
און 'רויט' פאר פרויען און גרעסערע מיידלעך
קלענערע קינדער ביז  5-6יאר זאלן מיטגיין מיט זייערע עלטערן

ביטע זיך נישט אפשטעלן און
שמועסן צווישן די אפטיילונגען
אין זכות פון היטן אויף די גדרי הצניעות והקדושה זאלן מיר זוכה זיין צו השראת
השכינה און געבענטשט ווערן מיט כל מיני השפעות טובות בגשמיות וברוחניות,
עד ביאת גואל צדק בב"א.
מיט דאנק פאר אייער קאאפעראציע

הנהלת "מפעל בריחי שעריך"
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העפטיגע אַרבעט גייט בעז"ה אריין אין קראַפט ביי
מאַסיוון "ראָוד אויסברייטערונג ,טוירנינג לעינס
און סיידוואָלק ּפראָיעקט" אויף העיס קט .גאַס
גאס וועט היבש
נאלע ַארבעט וועט דורכגעפירט ווערן צוביסלעך ,שטיקל-ביי-שטיקל – העיס קטַ .
פעסיא ַ
ָ
רא
ּפ ָ
גאסן
ראיעקטן ביי ַאנדערע ַ
לק-פ ָ
סיידווא ּ
ָ
טראפיק –
אויסגעברייטערט ווערן צו לינדערן ָאנגעלייגטן ַ
נאך יו"ט
נטאג ָ
מא ָ
כפאלגנדע געלעגנהייט – ַארבעט וועט זיך ָאנהייבן בעז"ה ָ
נא ָ
ווארט אויף ָ
ַ

אין די קומענדיגע טעג ,וועט מען
בעז"ה בשטומ"צ ָאנהויבן די מַאסיווע
ַארבעט אויף די העיס קט .גַאס וואו די
סיידווָאלקס אויף ביידע זייטן לענגאויס
די גַאס ווערט גענצליך איבערגעמַאכט
צום בַאקוועמליכקייט און הנאה פון די
הונדערטער תושבים ,די איינוואוינער
אויף די גַאס און סיי ַאלע תושבים וועמען
עס קומט ָאפט אויס זיך צו בַאנוצן מיט
ַאזַא צענטרַאלע גאס ווי העיס קט.
ווי שוין בַאריכטעט אין ַא פריערדיגע
"הקרי'" ,איז דער הנהלת הקרי' שוין
ַאריינגעטון ַא לענגערע צייט אין די
ַארבעט דורכצופירן דעם מַאסיוון
"רָאוד פַארברייטערונג און סיידווָאלק
ּפרָאיעקט" ,איבערצובויען די סיידווָאלקס
פון פַארשידענע גַאסן לענגאויס די שטָאט,
וואו די סיידווָאלקס זענען שוין אָ ּפגענוצט
און צוקרַאכט ,און עס פעלט זיך דרינגענד
אויס ַא גענצליכע רענָאווַאציע.
די געטרייע חברי הנהלת הקרי' וועלכע
הָאבן ַאלץ פַאר די אויגן די טובה פון די
תושבי הקרי' ,הָאבן – ווי ַאלעמָאל – זיך
ַאריינגעלייגט צו שַאפן גרעסערע גרענטס
פון די סטעיט צו פינַאנצירן די ַאלע
ּפרָאיעקטןַ ,אזוי ַאז עס זָאל נישט פַאלן
צולַאסט אויף די איינוואוינער פון שטָאט.
חפץ ה' בידם הצליח צו בַאקומען מיט
ַא צייט צוריק ַא גרעסערע גרענט פון
צוויי מיליָאן דָאלַאר ,מיט וועלכן מ'הָאט
ענדליך געקענט ָאנהייבן אויסצופירן
די לַאנגע שטרעבונג ,דורכצופירן טייל
פון דעם ּפרָאיעקט ,לויט וויפיל עס איז
ערמעגליכט דורכצופירן מיט די סומע
פון צוויי מיליָאן דָאלַאר.
ָאריגינעל איז געווען געּפלַאנט ַאז
מיט דעם גרענט וועט זיין ערמעגליכט
איבערצומַאכן די גַאסן פון העיס קט.
און סַאטמַאר דר .צוזַאמען ,וועלכע
זענען דָאס ערשטע אויפ'ן סדר היום
דָאס צו רענָאווירןָ .אבער נָאכ'ן גרונטליך
איבערגיין די מַאסיווע ַארבעט ווָאס
דַארף דורכגעפירט ווערן אויף די גַאסן,
הָאט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז די קָאסטן
פון רענָאווירן די סיידווָאלקס און די
רָאודס ,מיט די דרעינידזש און קעטש
בעיסינס בלויז אויף העיס קָאורט ,דַארף
אָ ּפקָאסטן נָאנט צו די קָאלָאסַאלע סומע
פון  1.5מיליָאן דָאלַאר ,און דער גרענט
איז מָאמענטַאל בַאשטימט געווָארן פַאר
דעם ּפרָאיעקט פון די גַאס.
ווי עס איז דער שטייגער ביי ַאלע
גָאווערמענט אונטערנעמונגען ,איז
דער גַאנצער ּפרָאיעקט ַארויסגעגעבן
געווָארן אויף ַא "ביד" ,און עס
זענען ַאריינגעקומען פָארשלַאגן פון
פַארשידענע פירמעס ,וועלכע הָאבן
ָאנגעגעבן זייערע ּפרייזן און ַארבעט.
נָאכ'ן גרונטליך דורכגיין ַאלע ּפרייזן און
נָאכ'ן נָאכגיין די צופרידנהייט רַאטע פון
די ַארבעט ווָאס די ַאלע פירמעס שטעלן
ַאהער ,איז אויסגעקליבן געווָארן די
ּפרָאפעסיָאנַאלע פירמע "קאנסאטרי",
וועלכע איז ברייט-בַארימט אומעטום
מיט'ן ַאהערשטעלן ענליכע ּפרָאיעקטן,
גָאר ּפרָאפעסיָאנַאל און שטַארק.
די פירמע צוזַאמען מיט די אינזשענירן
פונעם ווילעדזש זענען גרונטליך
דורכגעגַאנגען די גַאנצע ַארבעט ווָאס
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פעלט זיך אויס ,ווָאס נעמט ַאריין ,צום
ַאלעם ערשטן ,גענצליך איבערצומַאכן די
סיידווָאלקס פון ביידע זייטן ,דָאס הייסט,
צו בַאזייטיגן די איצטיגע סיידווָאלקס
און דערנָאך גיסן די נייע סיידווָאלקס.
דָאס מיינט – ווי פַארשטענדליך –
ַאראָ ּפנעמען און ריקן די עלעקטריק-
שטַאנגען לויט'ן געברויךַ ,אראָ ּפנעמען,
ריקן און צוריקבויען די גַארבעדזש-
הייזער און ּפָאסט-קעסטלעך ביי די
ַאלע הייזער ,און ַאזוי נָאך פַארשידענע

וויכטיגע אונטערנעמונגען.
דָאס איז אויסער דעם ווָאס ביי די
איצטיגע אונטערנעמונג הָאפט מען
בעזהשי"ת צו דערגרייכן נָאך צוויי
היסטָארישע ּפונקטן .איינס איז געלייגט
געווָארן ַא גרויס געוויכטַ ,אריינציר-
צו-ריקן די סיידווָאלקס ווָאס מערַ ,אזוי
ַארום צו קענען אויסברייטערן די רָאודס,
ווָאס וועט אי"ה היבש פַארגרינגערן דעם
ָאנגעלייגטן טרַאפיק מיט ווָאס די גַאס
איז ַאסַאך מָאל געּפלָאגט.

כדי צו פַארגרינגערן דעם טרַאפיק,
איז אויך געּפלַאנט איינצושטעלן ַאן
ָאפיציעלע "רויטע פלעשינג-לייט" ביים
ווינקל פון העיס קט .און גַארפיעלד רד.
ווָאס וועט נָאך מער פַארלייכטערן דעם
טרַאפיק אינעם געגנטַ ,אהערשטעלן
טוירנינג לעינס ביים ווינקל פון העיס ביי
פַארעסט און ביי העיס קָארנער סַאטמַאר
און אויך איינצושטעלן ַא "סטאַ ּפ-סיין"
ביים ווינקל פון העיס קט .וואו מ'דרייט
זיך איין צו סַאטמַאר.
איינע פון די דעטַאלן פון די ַארבעט
נעמט ַאריין דאס בויען ַא "ריטעינונג-
ווַאנט" ביים ווינקל פון טעילָאר און
העיס קָאורט ,ווָאס איז זייער וויכטיג,
נָאכדעם ווָאס פון דָארט און ַאראָ ּפ גייט
די גַאס זייער שיף ,און ביי יעדן רעגן
ָאדער שניי מַאכט זיך ַאז די גַאס דָארט
ווערט פַארפלייצט מיט ַאסַאך ווַאסער
ווָאס פליסט ַאראָ ּפ פונעם גַאנצן טעילָאר
בַארג .דָאס ברענגט ַאז אין די ווינטער-
חדשים איז די גַאס היבש מָאל ָאנגעלייגט
מיט דיקע שיכטן אייז ,ווָאס איז שטַארק
סכנה'דיג סיי פַאר פיסגייער און סיי פַאר
אויטָאס.
ַאצינד הָאפט מען בעזהשי"ת ַאהער-

צושטעלן א נייע ריטעינונג-ווַאנט,
ווָאס איז ַא ּפרָאיעקט פַאר זיך ,ווָאס
וועט פַארזיכערן ַאז דער גַאנצער
סיידווָאלק ּפרָאיעקט אויף יענע גַאס,
איז ַאהערגעשטעלט מיט ַאלע בַאקוועמ-
ליכקייטן ,זיכער און רואיג פַאר די
דורכגייער אויף די גַאס.
ווי געזָאגט וועט די ַארבעט זיך שוין
ָאנהויבן בשטומ"צ קומענדיגן מָאנטָאג,
ב' אחרי ב' ,וועט בעז"ה דער ערשטער
טרַאקטָאר שוין ַאריינשטעכן די ציין
אין די ַאלטע סיידווָאלקָ ,אנהייבנדיג
די ַארבעט ביי העיס קט .הַארט נעבן
פַארעסט רד .און ַאזוי הָאפט מען צו גיין
ווייטער און ווייטער.
ווי ביי די פריערדיגע סיידווָאלק-
ּפרָאיעקטן ווָאס זענען דורכגעפירט
געווָארן לענגאויס די שטָאט ,וועט די
ַארבעט דורכגעפירט ווערן ביסלעכווייז.
מ'וועט צענעמען ַא שטיק סיידווָאלק ,דָאס
איבערמַאכן ,און ַאזוי זיך ריקן ווייטער און
ווייטער .לויט'ן ּפלַאן וועט די ַארבעט
געדויערן בערך זעקס חדשים ,און אומגע-
פער ראש השנה צייט הבעל"ט ווען דער
ּפרָאיעקט זיין גענצליך פַארענדיגט בס"ד.
ולכל הולכי דרכים וכו'.

נייער  110קאַר ּפאַרקינג-לאַט אין די זייט פון
ביזנעס-צענטער גייט אַריין אין באַנוץ אין די קומענדיגע טעג
ַאריינטרעטנדיג אינעם יום טוב ּפסח
קומט ָאן די בשורה מרנינהַ ,אז אין די
טעג ווערט שוין ב"ה פַארענדיגט דער
נייער ּפַארקינג-לַאט נעבן דעם נייעם
ביזנעס-צענטער ,ווָאס דאס אליין וועט
צוברענגען ַא ס"ה פון ַאריבער הונדערט
ּפַארקינג ּפלעצער פַאר די פילצָאליגע
קונדן ווָאס קומען כסדר פון די גַאנצע
שטָאט ,און פון די פרעמד ,איינצוקויפן
אין די געשעפטן און אין די ָאפיסעס פון
די ביזנעס סענטער בנינים.
געווענליך ווען מען בַאריכטעט
איבער ַאזַא סָארט נייעס ,שרייבט זיך
שוין כמעט אויטָאמַאטיש דָאס ווָארט
"'לַאנג-ערווַארטעטער' ּפרָאיעקט איז
שוין ַא רעַאליטעט"ַ ,א פרַאזע ווָאס איז
ָאבער בכלל נישט ריכטיג ביים איצטיגן
ּפרָאיעקט ,נָאכדעם ווָאס ס'איז נָאכנישט
דורך מער ווי עטליכע חדשים זינט
עס איז געמָאלדן געווָארן איבער דעם
ּפרָאיעקט ,און שוין הַאלט מען ב"ה
ביי דעם ַאז ס'ווערט שוין געעפנט ,און
מעגליך ַאז בשעת'ן ליינען די שורות ,זיצן
שוין דָארט אויטָאס ּפַארקירט ,בשעת
די אייגנטימער שּפַאצירן ַארום אין די
דערנעבענדיגע געשעפטן ,איינקויפנדיג
מיט הרחבת הדעת ומנוחת הנפש.

ָאריגינעלע ּפלענער געביטן
נישט ַאז די ּפלַאנירונגען ַארום דעם
ּפַארקינג-לַאט הָאט זיך ָאנגעהויבן
ערשט עטליכע חדשים צוריק .שוין
גלייך ווען מען הָאט ַאהערגעשטעלט
די ּפלַאנירונגען פון דעם נייעם ביזנעס-
צענטער  ,2#איז שוין געווען פַארשריבן
ַא ּפונקטליכער ּפלַאן ,וואו אין דעם שטח
עס וועט ווערן ַאקָאמַאדירט דער געברויך
פַאר ּפַארקינג פַאר די בַאנוצער פון דעם
בנין ,און לויט'ן ָאריגינעלן ּפלַאן ווָאלט
די ּפַארקינג שוין געזָאלט זיין פַארטיג
צוזַאמען מיט די עפענונג פון דעם נייעם
ביזנעס-צענטער.
אויך איז ָאריגינעל געווען געּפלַאנט,
ַאז טַאקע דָארט אויפ'ן שטח וואו
דער נייער ביזנעס-צענטער ּפַארקינג-
לַאט איז ַאצינד געבויט געווָארן ,וועט
ַאהערגעשטעלט ווערן אויך דער לַאנג-

ערווַארטעטער "ּפַארק און רייד פַאזע
 "2#איבער ווָאס עס איז שוין היבש מָאל
בַאריכטעט געווָארן אין די שּפַאלטנס
פון "הקרי'"; עס זענען שוין געווען
בַאשטימט די ּפונקטליכע ּפלענער וויַאזוי
צו בויען ַא צוויי-שטָאקיגן ּפַארקינג-לַאט
ווָאס זָאל ַאקָאמַאדירן ביידע צוזַאמען:
איין שטָאק וועט זיין ַאהערגעשטעלט
ַאלס דער "ּפַארק און רייד" ,פינַאנצירט
דורך רעגירונגס-קוועלער ,און דער
ַאנדערער שטָאק וועט ַאהערגעשטעלט
ווערן דורך די הנהלת הביזנעס צענטער,
סּפעציעל פַאר ּפַארקינג פַאר די בַאנוצער
מיט דעם בנין.
פַארגַאנגענעם זומער תשע"ח,
ווען מ'הָאט שוין געהַאלטן נָאנט צום
פַארטיגן דעם נייעם צענטער ,הָאט מען
זיך דערזען אין ַא דילעמָא .אויב זָאל
מען גיין מיט'ן ָאריגינעלן ּפלַאן ,וועט
עס נָאך געדויערן היבש לַאנג ביז ַאלע

ביוקרַאטישע ַאנגעלעגענהייטן וועלן
זיין מסודר ,נָאכדעם ווָאס די פינַאנצן
פַאר’ן "ּפַארק און רייד" קומט – ווי
דערמַאנט – פון סטעיט ּפרָאגרַאמען,
ווָאס דויערט צולןיב דעם פיל לענגער
די ַאלע הכנות צום בויען .ווידעראום
די ּפַארקינג פאר דעם ביזנעס-צענטער
הָאט שוין נישט געקענט אָ ּפגעשטוּפט
ווערן ,ווָאס דעריבער הָאט דער הנהלת
הביזנעס צענטער צוזַאמען מיט'ן הנהלת
הקרי' געמוזט מוותר זיין מָאמענטַאל
אויף דעם בשותפות'דיגן ּפרָאיעקט .עס
איז בַאשטימט געווָארן ַאז דער גַאנצער
שטח וועט ווערן דעזיגנירט בלויז פַאר'ן
ּפַארקינג-לַאט פונעם ביזנעס-צענטער,
און עקסטער הָאט דער הנהלת הקרי'
בַאשטימט ַאן ַאנדערער שטח ,פון
ַאנדערהַאלבן עיקר גרויס ,ווָאס געפינט
זיך ַארויפציר אויפ'ן קַאונטי רד,105 .
ווָאס דָארט וועט אי"ה ַאהערגעשטעלט

ווערן דער ּפַארקינג-לַאט פונעם "ּפַארק-
און-רייד ."2#
הגם דָאס הָאט בַאדייט ַאוועקשענקן
ַא בַאזונדערן שטחָ ,אבער דָאך הָאט מען
דָאס געטון ,כדי ַאז עס זָאל ווָאס פריער
זיין ַאהערגעשטעלט ּפַארקינג פַאר די
איינקויפער אין ביזנעס סענטער.
די הנהלה הָאט זיך טַאקע גלייך
גענומען צו די ַארבעט ַאהערשטעלן ווי
שנעלער דעם נייּ-פלַאנירטן ּפַארקינג-
לַאט ,וועמענ'ס ּפלענער עס זענען פון
פריש בַאשטימט געווָארן ווי דערמַאנט,
און אין די איצטיגע טעג ווערט עס שוין
בשטומ"צ פַארענדיגט.

מאסיווע אונטערנעמונג
די ַ

עס שרייבט זיך ַאזוי לייכט :ס'איז
שוין ַאהערגעשטעלט און ס'ווערט שוין
(פארזעצונג אויף זייט )31
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שהשמיע כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א

בדרשת שבת הגדול
דהאי שתא שנת תשע"ט לפ"ק

(אחר שהאריך בדברי דרוש פלפול בסוגיא דמצות עשה שהזמן גרמא)

דער פעטער ז"ל זאגט (דברי יואל פ' יתרו עמוד צב) כה תאמר
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (שמות יט ג) ,אז מ'זאל אזוי זאגן
די חינוך לבית יעקב ,ותגיד לבני ישראל ,אז זי זאל עס קענען
איבערגעבן פאר אירע זוהן ,די תמימות און ערליכקייט וואס זי
האט באקומען אין בית חינוך ,זאל זי קענען ווייטער געבן פאר
אירע קינדער.
מ'קען מוסיף זיין ,ותגיד לבני ישראל ,מיינט נישט נאר פאר די
זין ,נאר אויך פאר'ן מאן ,ווייל אסאך מאל דאס וואס זי ברענגט
אריין מיט איר ערליכקייט ביי איר אין שטוב ,איז א תועלת ,נישט
נאר פאר די קינדער ,נאר עס העלפט אויך פאר איר מאן צו שטייגן,
נישט נאר וואס זי שטערט אים נישט ,נאר עס העלפט אים נאך צו
אז ער זאל ווערן נאך מער ,חכמת נשים בנתה ביתה (משלי יד א).
כ'האב דא געוואלט רעדן אן ענין וואס איז נוגע דא אין קרית
יואל ,א פארווייטאגטע ענין.
דאס שטעטל קרית יואל האט דער פעטער זכרונו לברכה
אויפגעשטעלט כדי עס זאל זיין אן אפגעהיטן פלאץ .ב"ה ,ס'איז
זייער זייער א הייליגע שטאט ,ערליכע תושבים ,ס'איז ניכר חותמו
של אותו זקן ,סיי אין די תלמוד תורה  -די שענסטע אין די בעסטע
וואס איז דא ,און אזוי אויך די ישיבה קטנה  -תלי"ת די שענסטע
און די בעסטע ,ב"ה פארגאנגענע וואך האט מען געלערנט תמידין
כסדרן ,און אין די צייט וואס אין אלע עקן שטאט האבן זיך שוין
ארומגעדרייט בחורים ליידיג ,איז מען אין אונזערע ישיבה קטנות
געזעסן און געלערנט ביז סוף וואך - ,אונזערע ישיבה קטנות אין
שטאט אויך ,אבער יעצט רעד איך פון דאהי אין ק"י - ,אויך די
ישיבה גדולה האט געלערנט פלייסיג ביז ראש חודש ניסן ,ווער עס
ווייסט וואס עס מיינט אין א עיבור יאר צו האלטן א ישיבה ,ב"ה
בחורים זענען געזעצן און געלערנט ,טייל האבן געלערנט די סוגיא
פון מצות עשה שהזמן גרמא ,מען האט געלעבט אין די סוגיא,
טייל האבן גע'חזר'ט די לימודים ,אלעס איז געהעריג אנגעגאנגען
ביז צום סוף זמן .די כולל אברכים ,זיצן חשוב'ע אינגעלייט דריי
שטאק אנגעפילט ,מ'זיצט און מ'לערנט ,זיי וואקסן אויס תלמידי

ופרצת

(פארזעצונג פון זייט )59
שוין צוויי וואכן פריער איינגעגעבן אן אנקלאגע אין סטעיט געריכט
וואס קלאגט די טאונשיפ איבער'ן אומלעגאל פארניכטן באווייז איבער
דעם אנגייענדן קאמף איבער עירובין ,איז אצינד איינגעגעבן געווארן א
באזונדערע אנקלאגע פון די "אגודת ישראל אוו אמעריקע" ארגאניזאציע
וואס טוט דאס זעלבע ארגומענטירן קעגן די דזשעקסאן טאונשיפ ,אז
זיי האבן באוואוסטזיניג פארניכטעט רעקארדס פארבינדן צום אנגייענדן
לעגאלן קאמף איבער עירובין.
דער עירובין-קאמפ אין טאונשיפ גייט צוריק באלד צוויי יאר ,ווען די
טאונשיפ פירערשאפט האט אדאפטירט די דיסקרימינירנדע פן-ירבה
סטראטעגיע וואס מ'האלט לעצטנס מיט אין אנדערע אויפבליענדע
חרדי'שע געגענטער ,ארויפשטעלנדיג פרישע רעגולאציעס ווי אזוי אן
עירוב קען אינסטאלירט ווערן אינעם געגענט .עס האט זיך אנגעהויבן איין
טאג ענדע זומער צוויי יאר צוריק ,ווען די טאונשיפ האט ארויסגעגעבן
הונדערטער ווייאלעישאנס איבער א.ג .אומלעגאלע אינסטאלירונגען פון
אביעקטן וואס ווערן פלאצירט אויף די עלעקטריק זוילן.
א מערהייט ווייאלעישאנס זענען גארנישט פארבינדן געווען מיט

חכמים מובהקים יראי ה' .און אזוי אויך אונזער בית רחל  -ב"ה
די בעסטע און די שענסטע ,מ'גיט אריין חינוך ,תמימות ,און
ערליכקייט ,צניעות און באשיידנקייט אויפ'ן בעסטן אופן.
ס'קומט די צייט ווען א בחור ווערט א חתן א מיידל ווערט א
כלה ,האט קהל אהערגעשטעלט מדריכים ,וואס טוען זיך אפגעבן
און באגלייטן סיי אין הלכה סיי אין מענטשליכקייט ,וואס איז נוגע
הנהגת הבית בין איש לאשתו ,זיי זענען יראי ה' ,מומחים ,וואס
פארשטייען צו דעם ,און זיי געבן זיך אפ סיי פאר די חתונה און
סיי נאך די חתונה ווייטער צו באגלייטן מיט אלע ענינים וואס
פארלאנגט זיך אז אידישע קינדער זאלן זיך פירן.
און אזוי אויך אין די עזרת נשים ,האט קהל אהערגעשטעלט
ערליכע נשים צדקניות וואס זאלן לערנען און באגלייטן ,אלעס
איז אינטער די הדרכה פון ערליכע רבנים ,סיי אויף די הלכות
וואס מ'דארף לערנען ,סיי השקפת החיים ,וואס ס'פעלט זיך אויס
מ'זאל וויסן וויאזוי מ'דארף זיך פירן און זיי ווערן באגלייט אויך
נאך די חתונה ,מ'זאל אויפשטעלן א ערליכע אידישע שטוב- .
מ'פארשטייט כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דעותיהן שוות,
ס'זענען דא וואס זענען מער כאניאקיש און ס'זענען דא וואס זענען
מער בעל בתי'ש ,זיי זענען נישט די זעלבע ,און די לבוש איז נישט
די זעלבע ,קרית יואל איז נישט מעור אחד ,ס'איז דא פארשידענע
סארט מענטשן ,מען ווייסט דאס און מ'פארשטייט דאס ,האט
מען אזוי צוגעשטעלט פאר יעדן איינעם לויט וויאזוי עס איז אים
פאסיג ,יעדע משפחה לויט זייער תכונת הנפש ,מ'זאל קענען
מיטנעמען די תמימות און ערליכקייט וואס מ'האט אריינגעלייגט
אינדערהיים.
לעצטנס האבן זיך אנגעפאנגען פארשפרייטן פארשידענע
בעלי דרשנים ,קודם הייבט זיך עס אן אויפן טעלעפאן דערנאך
קומען זיי אראפ ,אז מ'האט נישט קיין ביהמ"ד ווי צו רעדן ,קומען
זיי פון א אונטער-טיר מען ארגענעזירט זיך פריוואט אין הייזער,
און מ'רעדט פון עניני הנהגת הבית.
מ'שטעלט אהער א פנים כאילו מ'טוט אין שלום בית ,און
מ'רופט זיך הרב פלוני ופלוני ,און אזוי רעדן זיי האקעלע ענינים,
היפוך דעת תורה רח"ל ,זיי זענען מיקל פארשידענע קולות אין

ימה

וקדמה

צפונה

עירובין ,ס'איז געווען איבער פארשידנארטיגע אביעקטן וואס ווערן
גענוצט פאר אנדערע צוועקן ,אבער דער שריט האט באשיינפערליך
ארויסגעשריגן אז ס'איז קלאר געצילט קעגן דעם שטארקן חרדי'שן
וואוקס אינעם געגענט ,ווארום קיינמאל בעפאר האט די טאונשיפ נישט
געהאט א פראבלעם איבער די קליינע קוים זעבארע שטיקלעך וואס
ווערן אינסטאלירט אויף די זוילן.
אויב האט מען נאך געהאט א צווייפל דערין ,איז דער קלארער ציל
ארויפגעשווימען צום אויבערפלאך א קארגע צוויי וואכן דערויף ,ווען די
טאונשיפ האט איינשטימיג באשטעטיגט א נייעם לאקאלן געזעץ וואס
פארבאט די קאנסטרוקציע פון קאמערציאלע עירובין אין דזשעקסאן.
עטליכע חדשים דערויף האט זיך די ארטיגע אידישע געמיינדע
גרופירט און ס'איז איינגעגעבן געווארן א געריכטליכע אנקלאגע קעגן
די טאונשיפ ,עס ברענגט אומפארליינקבארע באווייז אז דער נייער
דעקרעט איז נידערטרעכטיג געצילט קעגן די אויפשטייגנדע אידישע
אנוועזנהייט אינעם טאון.
עס איז מערקווירדיג געווען ,אז די אנקלאגע איז איינגעגעבן געווארן
פונקט א וואך נאכדעם וואס דער ניו יארק סטעיט אטוירני דזשענעראל

הארבע ענינים ,און זיי באקליידען עס נאך מיט דברי חז"ל ה"י,
אוי לאזנים שכך שומעות! .טייל פון זיי איז נתגלה קלונם ,אז זיי
זענען קלים וריקים! מנובלים! נאכדעם מאכט מען נאך האט-
ליינס וואו מ'קען דארט אלץ איבערהערן די דרשות.
די זעלבע זאך קומען דרשניות ,מ'רופט זיך רעביצין פלוני
ופלוני ,און מען מיינט אז מ'האט א רעכט צו זאגן ,קודם רעדט
מען פריוואט ,און דערנאך אויך ברבים ,און מ'ברענגט אריין תאות
אמעריקע ,כל מיני תאות ,אלעס מקיל צו זיין ,אויסצורייסן אלעס
וואס מ'האט געלערנט ביי אונז אין בית חינוך.
כ'מוז דא זאגן קלאר ,אז זיי רעדן די אלע ענינים כדי מגשם צו
זיין ,פארפראסטעווען ,זיי רעדן ניבול פה ,אלע עניני מנוולות ,כדי
צוצוברענגען צו כל מיני תאות ,אויף אלעם טוען זיי מקיל זיין .זיי
זענען מנוולים און שקצים.
ער קוקט אויס ווי א חסיד'ישער איד מיט בארד און פיאות,
ער רופט זיך נאך א חסיד פון דעם קרייז יענעם קרייז ,ער גייט נאך
מיט א גארטל ,ער קען זיך נאך רופן א דיין אין א קהילה - ,מ'האט
אנגעפרעגט יענע קהילה ,זיי שעמען זיך דערמיט וואס אז ער רופט
זיך אויף זייער נאמען.
איך זאג דא קלאר שטייענדיג במקום קדוש ביום קדוש ,די
אלע בעלי דרשנים און דרשניות ,זענען ליידיג פון יעדן זיק פון
יראת שמים ,מ'טאר זיי נישט גיין הערן ,זיי זענען מנובלים ,זיי רעדן
מנוולות ,און זיי זענען מקיל קולות אלע ענינים וואס איז נוגע מצות
השם ,היפוך דעת תורה.
וויל איך דא זאגן ,מ'זאל דאס אויך איבערגעבן אינדערהיים און
מסביר זיין ,אז מ'הערט פון די אלע ,הערט מען פון זיי פארשידענע
השקפות ,אפילו מ'דערקענט עס נישט תיכף ,זעהט מען עס
שפעטער ,און עס איז א בכי' לדורות ,חס ושלום .די הזיקות זענען
נורא ואיום.
ובהגיע תור נערה ונערה ,צו גיין אונטער די חופה אויפצושטעלן
א אידישע שטוב ,זאל זעהן זיך אויסצוקלויבן א ערליכע מדריכה,
אז מ'זאל קענען מיטנעמן די תמימות און ערליכקייט וואס מ'האט
אריינגעלייגט אינדערהיים.
און איך וויל דא זאגן ,מ'האט געמאכט א תקנה גדולה ,דא אין
קרית יואל והגלילות ,קען קיין שום בעל דרשן און דרשנ'טע נישט
קומען רעדן פריוואט ביי קיינעם אין שטוב ,און ווער ביי אים אין
שטוב עס וועט ווערן ארגאנאזירט ,וועט מען זיך מוזן באגיין בכל
החומר וואס מען קען.
די וואך איז דא טייער ווארט פון בעלזער רב רבי יהושע'לע ז"ל,
ער זאגט ביי א מצורע דארף מען נעמען צוויי פייגלעך ,איינס שחט
מען און איינס שיקט מען אוועק ,זאגט ער רש"י ברענגט פארוואס
נעמט מען א צפור ,ווייל א צפור איז מפטפט תמיד בצפצוף קול,
און די נגעים קומען אויף לשון הרע ,זאגט דער בעלזער רב ,אויף די
לשון הרע וואס ער האט גערעדט וואס מ'טאר נישט רעדן ,נעמט
מען איין צפור און מ'שחט עס ,און אויף די לשון הרע וואס ער
האט געדארפט רעדן און ער האט נישט גערעדט ,אויף דעם נעמט
מען איין צפור און מ'טוב'לט עס און מ'שיקט עס אוועק ,אז ער
זאל יא קענען רעדן וואס ער דארף רעדן - .אז כ'האב געזעהן די
ווארט פון בעלזער רב ,האב איך געשפירט אז איך דארף רעדן.

ונגבה!

האט געבראכט יוסטיץ צום טיש ,און אפגעשטעלט די בייזוויליגע
מאטיוון פון די ניו דזשוירזי מאהאווא טאונשיפ – וואס גרעניצט זיך מיט
ראקלענד קאונטי אין ניו יארק  -רעגירונג צו טשעפן די ארטיגע חרדי'שע
איינוואוינער מיט'ן פארבאטן דעם עירוב.
אין צייט וואס די דזשעקסאן אנקלאגע זיצט אין געריכט – און די טאונשיפ
האט שוין געשפענדעט ריזיגע שטייערצאלער געלט זיך צו פארטיידיגן קעגן
די טענות פון די ערליכע שטייערצאלער זעלבסט – איז פאריגן פעברואר
צוגעשיקט געווארן דורך די אנקלעגער אן )OPRA (Open Public Records Act
פארלאנג ,בעטנדיג פון די דזשעקסאן טאונשיפ אינפארמאציע און רעקארדס
וואס איז אפן פאר'ן פובליק ,אבער די אלע געזוכטע אינפארמאציע איז תיכף
דערויף מיסטעריעז פארשוואונדן געווארן .עס איז דא קלארע באווייז אז די
טאונשיפ באהערדע האבן פארניכטעט די אלע אימעיל קארעספאנדענץ און
רעקארדס ,וואס דאס אלעס וואלט געקענט זיין א הילף צו די אנקלעגער אין
דער אנגייענדער קלאגע.
איז אצינד איינגעגעבן די  2באזונדערע אנקלאגעס אין ביידע געזעץ
הייזער ,אין פעדעראלע און סטעיט ,וואס טוט ארגומענטירן קעגן די
טאונשיפ'ס אומלעגאלע אינפארמאציע פארניכטונג.

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

7

תושבים פון קערעסטיר געגנט גרייטן זיך מיט
התרגשות צו עפענונג פון נייעם ביהמ"ד
ומקוה "קול אליהו דקהל יטב לב"
שטאט – געבויט דורך הרבני הנכבד
'16טע רינגעלע אין קייט פון בתי מדרשים דקהלתינו הק' לענגאויס די ָ
ר' אהרן וויינבערגער הי"ו לזכרו של אביו הרבני החסיד הצדיק ר' אליהו וויינבערגער זצ"ל בעמח"ס בן ישכר
נאך יו"ט
ומנקיי הדעת שבירושלים עיה"ק – וועט בעז"ה געעפנט ווערן גלייך ָ

א רגש של שמחה הערשט צווישן די
תושבים אויף די קערעסטיר גַאס און
ארום ,וואו עס וועט אין די נָאנטע טעג
בעזהשי"ת געעפנט ווערן דער נייער
ביהמ"ד "קול אליהו דקהל יטב לב",
וועלכע וועט זיין ַא לייכט-טורעם פאר'ן
גַאנצן געגנטַ ,אהערגעשטעלט מיט
ַאלע בַאקוועמליכקייטן ,שיין ,גרויס
און לופטיגַ ,אריינגערעכנט די גָאר
מהודר'דיגע מקוה ווָאס ווערט געבויט
צוזַאמען מיטן ביהמ"ד.

'16טער ביהמ"ד

דער נייער ביהמ"ד איז די זעכצנטע
רינגעלע אין די ּפרַאכטפולע קייט פון
קהל'ישע בתי מדרשים אין שטָאט ,ווָאס
יעדע איינע פון די בתי מדרשים איז קובע
ברכה לעצמו ,זייענדיג די צווייטע היים
פאר פילע הונדערטער תושבי עירינו,
איינוואוינער פון די ַאלע געגנטער ַארום
וואו די בתי מדרשים געפונען זיך ,און
ַאצינד קומט ב"ה צו די פרישע רינגעלע
מיט די עפנונג פון דעם נייעם ביהמ"ד
"קול אליהו" ווָאס וועט בעזהשי"ת שוין
גָאר אין די נָאנטע טעג ווירבלען מיט ַא
קול תורה ותפלה ,אויפ'ן זעלבן שטייגער
ווי די פריערדיגע  15בתי מדרשים ווָאס
שטייען שוין לשם ולתפארת לענגאויס די
שטָאט.
די קערעסטיר גאס איז בַאנייט געווָארן
פַארגַאנגענעם סוף זומער ,ווען די
ערשטע תושבים הָאבן זיך ַאריינגעצויגן
אין די נייע דירות ,און ביסלעכווייז הָאט
מען טעגליך געזען נָאך און נָאך מָאווינג-
טרָאקס ווָאס הָאט אָ ּפגעליפערט די
נכסים פון נָאך ַא נייעם תושב און נָאך
ַא פרישן תושב ,ביז כהיום ווען ַאלע פון
די  150דירות אין דעם קָאמּפלעקס איז
שוין בַאזעצט מיט טייערע און חשוב'ע
איינוואוינער ,וועלכע געניסן ַאלע פון
די העכסט-בַאקוועמע דירות ווָאס איז
ַאהערגעשטעלט געווָארן אויף די גַאס
דורך דעם חשוב'ן בוי-אונטערנעמער
הרבני הנכבד ר' אהרן וויינבערגער הי"ו.
ַאצינד איז דָארט ַאהערגעשטעלט גע-
ווָארן דער נייער ּפרַאכטפולער ביהמ"ד,
ווָאס איז שטַארק צום פַארדַאנקן דעם
בַארימטן "קָאמיוניטי רום געזעץ"
וועלכער איז בַאשטעטיגט געווָארן שוין
מיט יָארן צוריק דורך די געטרייע חברי
הנהלת הווילעדזש ,וועלכע הָאבן דַאן
ַאריינגעלייגט ַאסַאך קאָ ּפ און מח ַאהער-
צושטעלן דעם געזעץ ,ווָאס הָאט געפירט
דערצו ַאז קרית יואל איז ב"ה היינט
איבערגעפולט מיט ַאזַא שיינעם מספר פון
בתי מדרשים אין יעדן געגנט בַאזונדער.

מגיד שבחו של אהר"ן

אויך דער נייער ביהמ"ד איז
ַאהערגעשטעלט געווָארן אויפ'ן זעלבן
פַארנעםָ ,אבער לשבחו פון דעם חשוב'ן
בוי-אונטערנעמער הרה"ח ר' אהרן
וויינבערגער הי"ו דארף ַארויסגעברענגט
געווָארןַ ,אז ר' אהרן הָאט עס ּפערזענליך
גענומען ַא שריט ַאהינציר ,ליבערשט
געזָאגט :מיט עטליכע טריט פָאראויס,
נָאכדעם ווָאס אין צוגָאב ווָאס ער הָאט

צוגעשטעלט דָאס ווָאס עס פַארלַאנגט
זיך לויט'ן-געזעץ אויס ,הָאט ער
עקסטער צוגעשטעלט פון זיך ַאליינס,
פיל מער ווָאס עס הָאט זיך געפָאדערט
פון איםַ ,אלעס נָאר כדי צו פַארזיכערן
ַאז עס צוגעשטעלט ַא שיין ביהמ"ד מיט
ַא הערליכע מהודר'דיגע מקוה ,פאר די
איינוואוינער אויף די נייע גַאס.
אידן ווָאס הָאבן שוין געזען דעם
ביהמ"ד ,ובפרט די תושבים אויף די גַאס
ווָאס הַאלטן מיט די כסדר'דיגע פָארשריט
פון דעם ביהמ"ד ,זענען איבעררַאשט
צו טרעפן פאר זיך ַא ביהמ"ד מפואר,
צוגעשטעלט כולו בהדרו ויפיו .דער
ביהמ"ד גופא איז געבויט מיט ַא רחבות,
ווָאס וועט צו געבן ַא געווַאלדיגן הרחבת
הדעת ביים דַאווענען ,און דערצו הָאט
ר' אהרן צוגעשטעלט ַאלע געברויכן:
ַא הערליכן ארון הקודש בַאצירט מיט ַא
ּפרַאכטפולער "מזרח ווַאנט" ,און ַארומ-
גענומען ביי די זייטן מיט ּ 32פרַאכטפולע
ספרים-שַאפעס ,גרייט ָאנצופילן מיט ספרי
קודש ווי עס ּפַאסט זיך פאר ַא סַאטמַארער
חסידיש ווינקל ,דערנעבן געבויט ַא
שיינעם עזרת נשים ,שיינענדע  LEDבירנעס
אין גַאנצן ביהמ"ד ,פיינע געשמַאקע
סָאפיסטיקירטע עיר-קָאנדישָאן ,און ַאזוי
אויך ַאלע ַאנדערע געברויכן ווָאס פעלט
זיך אויס פַאר די מתּפללים.
והעולה על כולנה קומט דער ביהמ"ד
שוין אויסגעשטַאט מיט ַא ּפרַאכטפולע
מהודר'דיגע מקוה ,איינגעשטעלט מיט
ַאלע בַאקוועמליכקייטן און געברויכן,
ַא זַאך ווָאס איז באמת ַא חידוש פאר
זיך ,אין די צייט ווָאס ביי ַאנדערע
בתי מדרשים אין שטָאט ווָאס זענען
געבויט געווָארן הָאט ערשט שּפעטער
נָאכגעפָאלגט א מקוה ,איז דָא אין
דעם ביהמ"ד נישט בלויז צוגעשטעלט
געווָארן ַא ּפלַאץ וואו מ'זָאל שּפעטער
קענען ַאהערשטעלן ַא מקוה ,נָאר שוין
איצט ,בשעת'ן בויען דעם ביהמ"ד ,הָאט
מען אין די זעלבע צייט אויך געבויט די
מקוה ,און אין די זעלבע צייט ווָאס דער
ביהמ"ד וועט געעפענט ווערן ,וועט מען
שוין דַאן אויך עפענען די מקוה ,לשביעת
רצון התושבים.
דָאס ַאלעס איז ַאהערגעשטעלט
געווָארן נדבת לבו הטוב פון ר' אהרן
הי"ו ,וועלכער הָאט זיך דָאס גענומען
ַאלס זיין אייגענער עול און אחריותַ ,אז
אין די זעלבע צייט ווָאס ער שטעלט צו
פאר די תושבים ַא היים וואו צו וואוינען
בגשמיות ,זָאל אויך די רוחניות'דיגע היים
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זיין ַאהערגעשטעלט לשם ולתפארת ,און
כדי לבל יחסר המזג שטייט ר' אהרן
אויף דעםַ ,אז בשעת דער ביהמ"ד ווערט
געעפנט בקרוב ,זָאל שוין ַאלעס זיין
צוגערישט און ַאהערגעשטעלט אויפ'ן
שענסטן פַארנעם.
לידו פון ר' אהרן הי"ו איז בַאזונדער
צוגעשטַאנען זיין חשוב'ער איידעם
העסקן הנמרץ מוה"ר חיים צבי סופר הי"ו,
דער בריח התיכון פון דעם נייעם ביהמ"ד,
ווָאס ַאלס איינער פון די חשוב'ע תושבים
אין די נייע גַאס און זייענדיג שטַארק
ַאריינגעטון אינעם מענעדזשמענט פון
די גַאס ,איז ר' חיים הערש ,בשליחותו
פון זיין שווער ר' אהרן ,געשטַאנען די
גַאנצע צייט על המשמר ,צו פַארזיכערן
ַאז דער ביהמ"ד ווערט געבויט אויפ'ן
שענסטן און בעסטן סטַאנדַארט .ר' חיים
הערש הָאט די גַאנצע צייט געטרָאגן דעם
אחריות און הָאט נושא בעול געווען אויף
טריט און שריט ,זייענדיג כסדר אין נָאנטע
פַארבינדונג מיט ַאלע פירמעס און בוי-
ַארבעטער ,צו פַארזיכערן ַאז דער ביהמ"ד
ווערט ַאהערגעשטעלט כליל בתפארתו
לשם ולתפארת.
ומצוה גוררת מצוה ,הָאט ר' חיים
הערש הי"ו זוכה געוועןַ ,אז אויף במשך
די צייט ביז ווען דער ביהמ"ד ווערט
פַארענדיגט און געעפנט ,הָאט ער מקדיש
געווען זיין שטוב ַאלס אכסניא של תפלה,
און יעדן פרייטָאג-צונַאכטס איז מען זיך
צוזַאמגעקומען אין שטוב פון ר' חיים
הערש הי"ו וואו מ'הָאט אָ ּפגערָאכטן
די תפלות מיט גרויס התרוממות הנפש,
גענוי ווי אין ַא ביהמ"ד .בנדבת לבו
הטוב פון ר' אהרן הי"ו איז צוגעשטעלט
געווָארן הערליכע טישן און בענקלעך,
סידורים און ספרי קודש ,ווָאס הָאט
געגעבן פַאר דעם מקום ַא געהעריגע
צורה פון ַא ביהמ"ד ,און ַאזוי הָאט מען
דָארט אָ ּפגערָאכטן די תפלות ווַארעם און
התרגשות'דיג ווָאס רופט ַארויס הנאה
ביי ַאלע תושבים צוגלייך.
אין די זעלבע צייט הָאט מען ווייטער
געַארבעט ַאהערצושטעלן און פַארענדיגן
דעם ביהמ"ד ,און לויט'ן ּפלַאן הָאבן די
שערי ביהמ"ד זיך שוין געזָאלט עפענען
לקראת דעם געהויבענעם חג הּפסח.
ָאבער אויף די בקשה פונעם נדבןַ ,אז בעת
דער ביהמ"ד ווערט געעפנט זָאל שוין
ַאלעס זיין קָאמּפלעט ַאהערגעשטעלט,
פון ווַארעמע ווַאסער אין די מקוה,
ביז צו קַאווע און טיי ,און ַאלעס ַאלעס
אינצווישן ...איז בַאשטימט געווָארן

אָ ּפצולייגן די עפנונג אויף ַא קורצע צייט,
און בעזהשי"ת אין די נָאנטע טעג גלייך
נָאך יום טוב הבעל"ט וועט דער ביהמ"ד
געעפנט ווערן ,אויסשטייגענדיג ַאלס תל
תלפיות פאר'ן גַאנצן געגנט ַארום ,מיט
שיעורי תורה ,מניני תפלה און פעולות
צדקה וחסד ,ווי עס זענען די יסודות פון
ַא "סַאטמַארער ביהמ"ד".

לכבוד אביו מדבר
דער נָאמען פון דעם ביהמ"ד איז נקבע
געווָארן דורך מרן רבינו הגה"ק שליט"א,
מיט'ן נָאמען "קול אליהו" ,לשמו ולזכרו
פון דעם פָאטער פונעם נדבן ר' אהרן
הי"ו ,ה"ה הרבני החסיד המופלג איש
צדיק רבי אליהו וויינבערגער זצ"ל
מנקיי הדעת שבירושלים ומותיקי חסידי
תולדות אהרן ,וועלכער איז געווען ַא
דמות דיוקן פון ַא פַארצייטישן חסידישן
אידַ ,א איד ווָאס הָאט זוכה געווען זיך צו
ווייקן בצל קדשו פון מרן רביה"ק זי"ע
נָאך אין דער ַאלטער היים ,זייענדיג פון
די נָאנטע תלמידים פון רבי'ן זי"ע נָאך
אין קרָאלי ,ועד זיבולא בתרייתא הָאט ער
ָאנגעהַאלטן דעם קשר אמיץ וחזק; ַאסַאך
יָארן נָאכַאנַאנד איז ער געקומען צו פָארן
צום רבי'ן זי"ע אויף די ימים נוראים,
און איז פַארבליבן ביים רבי'ן ביז נָאך
די ימי החנוכה ,זייענדיג ַא "יושב" ביים
רבי'ן אויפ'ן שטייגער פון די ַאמָאליגע
חסיד'ישע אידן בני עלי' שבדור.
אויך דָאהי אין קרית יואל הָאבן אידן
זוכה געווען מיטצוהַאלטן די פייערדיגע
עבודה פון רבי אליהו זצ"ל אין די צייטן
ווען ער הָאט געוויילט דָא אין שטָאט

ביי זיין זון ר' אהרן הי"ו ,ווָאס עס
געדענקט זיך ביי פילע תושבים זיינע
התלהבות'דיגע תפלות פון טיפן הַארצן;
יעדעס מָאל ווָאס ער הָאט ַארויסגעזָאגט
דעם שם ה' ,איז עס געווען מיט ַא
בַאזונדערן קָאך און ברען ,מיט ַא כוונה
עצומה ,ווָאס הָאט יעדן דורכגענומען און
מיטגענומען.
בַאזונדער געדענקט זיך נָאך דעם
דביקות פון רבי אליהו אין ספרי חסידות
אין ווָאס ער איז געווען אויסטערליש
אויסגעקָאכט ,און ער הָאט כסדר משמיע
געווען און געשריבן ווַארעמע בחינות
און רעיונות ווָאס ער הָאט ַארויסגעגעבן
אין די בַארימטע ספרים "בן ישכר" ,ח"י
חלקים על התורה ומועדים ,ווָאס זענען
מלאים וגדושים מיט טיפע חסיד'ישע
בחינות ווָאס איז עושה רושם ביי יעדן
ווָאס נעמט דָאס אין די הענט ַאריין.
ַאצינד ווערט ,ביוזמתו פון רבינו
שליט"א ,דער נייער ביהמ"ד גערופן
לשמו לזכרו מיטן נָאמען "קול אליהו",
ווָאס דערמַאנט ּפַאסיג דעם פייערדיגן
קול תפלה ווָאס רבי אליהו הָאט
ַאראָ ּפגעלייגט ביי יעדע תפלה ,און עס
איז זיכער ַאז דער ביהמ"ד וועט אי"ה
אויסשטייגן צוגעּפַאסט צום נָאמעןַ ,אלס
ווַארעמער חסיד'ישער ביהמ"ד וואו דער
קול תפלה ותורה וועט בוקע רקיעים זיין.
די תושבי השכונה זענען מתּפלל ַאז
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין ,און
גַאנץ בקרוב זאל שוין זיין וישמע בבית
זה קול תורה ותפלה ,אויף ווָאס יעדער
איינער קוקט ַאזוי שטַארק ַארויס ,ובקרוב
זָאל דער בנין נקבע ווערן אין ארץ ישראל
בביאת משיח צדקינו ,בב"א.
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פרישע וויכטיגע אונטערנעמונג דורך הנהלת הקרי'
אריינצוברענגען ווילעדזש-שטחים פון מאנרא טאון
צו קרית יואל ווילעדזש
זיבעציג אקער 'ברענער פראפערטי' שטחים נעמט אריין 'רוח החיים פארק' און גרעסערע צאל 'וואסער קוועלער'
 אנעקסירונג געשטעל לאזט איבער ווייטערדיגע מעגליכקייט פאר די "סעווען ספרינגס" ווילעדזש פעטיציאנערןדי הנהלת הקרי' האט נארוואס אריינ-
געטרעטן אין א פרישן וויכטיגן פראיעקט,
וואס צילט בעז"ה צו ברענגען פאזיטיווע

רעזולטאטן פאר אלע תושבי קרית יואל.
עס איז די רעדע פון אן אייגנארטיגן
פארלאנג צום טאון אוו מאנרא רעגירונג,

צו קענען אנעקסירן צו קרית יואל דעם
גוט-באקאנטן "ברענער פראפערטי"
וואס געפינט זיך אריבער דעם  17וואס

ענטהאלט א צאל וויכטיגע וואסער
קוועלער וואס שפייזט די טויזנטער
תושבי העיר מיט הונדערטער טויזנטער

גאלאנען טעגליך – ווען בלויז איינע פון
די קוועלער גיט צו טרונקן פאר די קרית
יואל איינוואוינער ארום  400טויזנט
גאלאן א טאג  -און איידער די קארנוואל
קוועלער באנייאונג איז דאס געווען די
גרעסטע אין די קוועלער-נעץ – און בסך
הכל קומט פון דארט ארויס נאנט צו
מיליאן גאלאן טעגליך ,אזוי אויך געפונט
זיך דארט דער ברייט-באקאנטער "רוח
החיים" פארק.
דער ברענער פראפערטי געפונט זיך
ביז היינט אונטער די גרעניצן פון "טאון
אוו מאנרא" (נישט אין קיין ווילעדזש),
און די אנעקסירונג פעטיציע וואס די
הנהלת הקרי' האט נארוואס איינגעגעבן
זוכט דאס אריינצוברענגען אונטער די
גרעניצן פון ווילעדזש אוו קרית יואל,
ווי ס'לויטעט דאס געזעץ אין ניו יארק
אז איין מוניציפאליטעט קען אריינגיבן
צו אנעקסירן לאנד פון א צווייטע
מוניציפאליטעט דורך א גרינגערן
פראצעדור ,כל זמן ס'איז די רעדע אז
דער מוניציפאל איז דער איינציגסטער
אפליקאנט ,דאס מיינט אז דער ווילידזש
צו סיי וועלכע מוניציפאל איז די
אויסשליסליכער אונער פון די פראפערטי
געזוכט צו אנעקסירן.

*

ווי באקאנט האבן א צאל פון ארום 60
משפחות ,איינוואוינער פונעם סעווען
ספרינגס געגענט איינגעגעבן א צייט צוריק
א פעטיציע צו די מאנרא טאון רעגירונג
צו גרינדן א נייע זעלבסטשטענדיגע
ווילעדזש ,אונטערן נאמען 'ווילידזש אוו
סעווען ספרינגס' ,און לויט ווי די לעצטיגע
פעטיציע האלט ,נאכ'ן רעפארמירט ווערן
עטליכע מאל ,איז די לעצטע ווערסיע א
רעדע פון א קאלאסאלע  1,200עיקערס
פון באדנס פון טאון אוו מאנרא ,וואס
די היימישע פראפערטי אייגנטומער די
אויבנדערמאנטע  60משפחות זוכן צו
מאכן דערפון די נייע "סעווען ספרינגס"
ווילעדזש.
די געפלאנטע ווילעדזש איז א
פראדוקט פון דעם ביטערן געראנגל
וואס קרית יואל איז אויסגעשטאנען מיט
די ארומיגע שכנים די לעצטע  6-5יאר,
ווען מ'האט געזוכט צו אדוואקאטירן
פאר'ן אומגלויבליכן וואוקס ,צו קענען
אויפבויען פרישע טויזנטער דירות מיט
א שפע און הרחבה ,דער לעגענדארער
"אנעקסעישאן" פראיעקט.
עס איז נישט די ארט דא מאריך צו
זיין איבער די השתלשלות הענינים פון
'מסכת אנעקסעישאן' ,עס איז אריבער
א גאר שווערער דורכגאנג ווען דער
לעבנסוויכטיגער אנעקסעישאן האט
(פארזעצונג אויף זייט )10

עטליכע זייטן פון פעטיציע און מאפע צו גרינדן ווילעדזש אוו סעווען ספרינגס  -אונטערגעשריבן דורך ארום  60משפחות ,איינוואוינער פון די געגנט

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

ווילעדזש-שטחים
פון מאנרא טאון
(פארזעצונג פון זייט )9

זיך אנגעשטרויכלט אין נאכאנאנדע
שוועריקייטן ,בעיקר אדאנק דעם הילף
פון אנשים מתוכינו  -די היימישע דלטורין
 וועלכע האבן ליידער צוגעשטעלט אדעצידירנדע מאכט פאר קרית יואל'ס
דרויסנדיגע שונאים ,און דאס האט
צום גרויס באדויער אוועקגענומען די
מעגליכקייט פון קענען אנעקסירן די
ארגינעלע פעטיציע פון  507עיקר אין אן
איין-יאר צייט אפשניט אזוי ווי קרית יואל'ס
ערשטע אנעקסעישן האט געדויערט בשנת
תשמ"ג ,נאר אנשטאט דעם איז געשאפן
געווארן אן ערנסטער דירות קריזיס וואס
האט שנעל-גאלאפירנד ארויפגעשאסן די
דירות פרייזן צו אסטראנאמישע ציפערן,
פון וואס מ'הייבט זיך הערשט יעצט אן
צו ערהוילן ,נאכדעם וואס מ'האט ב"ה
מצליח געווען צו שליסן א שלום אפמאך
מיט די יונייטעד מאנרא גרופע אויף א
טיילווייזע אנעקסעישן.
די צוגעקומענע עיקערס צו קרית יואל
איז געקומען נאכ'ן זיך שליכטן מיט די
שכנים ,און ס'איז אויסגעארבעט געווארן
דער היסטארישער שלום פלאן ,וואס האט
פארגעשטעלט א פולקאמע 'הפרד נא
מעלי' סטראטעגיע ,אז קרית יואל וועט זיך
גענצליך אפטיילן פון מאנרא דורכ'ן ווערן
א באזונדערע טאון ,די היינט-באקאנטע
"טאון אוו פאלם טרי" ,און אזוי וועט
מאנרא זיך מער נישט שפירן אזוי שטארק
באדראעט פונעם קרית יואל'ן וואוקס ,און
אלס טייל פון די פשרה האבן זיי מסכים
געווען אז די נייע טאון אוו פאלם טרי
זאל ארייננעמען פרישע  226עיקערס פון
מאנרא.
די  226אקער איז אבער ווייניגער ווי די
ארגינעל-פארלאנגטע  507אקער אנעק-
סעישאן ,און אדאנק דעם פארבאנד צווישן
די 'יונייטעד מאנרא' און די 'אלייענס'
זענען אזויפיל ווי  281אקער – דערונטער
די איינוואוינער פון די סעווען ספרינגס
געגנט און א צאל פראפערטי אייגנטומער
 ארויסגעבליבן פון אריינקומען צוקרית יואל אונטער'ן פאלם טרי אפמאך,
וואס יונייטעד מאנרא האט זיך דעמאלט
גע'עקשנ'ט נישט אריינצולאזן צו קרית
יואל קיין אינטש מער ווי  220עיקערס.
די משפחות מיט די אייגנטימער פון
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יענע  281עיקערס וואס זענען ארויסגע-
פאלן ,האבן באשלאסן זיך צוזאמצונעמען
און גרינדן א פרישע "ווילעדזש אוו סעווען
ספרינגס" ,אזוי ארום צו קענען אויף דעם
וועג אדאפטירן לייכטערע זאונינג ,די
איינציגסטע פארלאנגן דערפאר איז ,צו
האבן  500נפשות (פון געבורט און העכער)
און  %20פון די איינוואוינער וואס קענען
שטימען (פון  18יאר און העכער) אונטער
געשריבן אויף די פעטיציע ,און ווי
געזאגט ,האבן ארום  60משפחות מענער
און פרויען ,אונטערגעשריבן די פעטיציע,
מיט א לעגאלע פארלאנג צום טאון אוו
מאנרא צו גרינדן א נייעם ווילידזש ווען
עס ווערט בייגעלייגט די מאפע וואס
אנטהאלט ארום  1,200עיקר גרויס.
לויט ווי די געזעץ לויטעט מוז מען
נישט האבן קיין אונטערשריפטן פון
יעדן פראפערטי אייגנטומער ,נאר מען
קען מיטשלעפן סיי וועלכע און סיי
וועמענס פראפערטי מען וויל אזוי לאנג
ווי מען האט אונטערשריפטן פון %20
פון די סך הכל 'איינוואוינער' וואס זענען
בארעכטיגט צו קענען שטימען ( 18יאר
און העכער) ,דאס מיינט אז ליידיג לאנד
אן קיין איינוואוינער קען מען זייער גרינג
מיטשלעפן.
האט זיך ארויסגעשטעלט אז צווישן די
 1,200עיקערס איז קאמבינירט געווארן
דער  70עיקערס שטח וואס באלאנגט
פארן קרית יואל ווילידזש ,און עס איז
נישט אין קרית יואל'ס אונטערעסן צו
אריינגיין אונטער די געפלאנטע 'ווילידזש
אוו סעווען ספרינגס' און איז דערפאר
קיינמאל נישט געגעבן געווארן קיין רשות
דערצו ,דעריבער האט אצינד קרית יואל
איינגעגעבן די פעטיציע צו אנעקסירן אירע
אייגענע פראפערטי וואס זענען דערווייל
אונטער'ן טאון אוו מאנרא ,אריינצוגיין
צום "קרית יואל ווילעדזש" ,און נישט
ווערן טייל פונעם "סעווען ספרינגס
ווילעדזש" ,דערמיט צו פארזיכערן אז די
קוועלער און רוח החיים פארק און אלע
צוקונפטיגע פלענער בעז"ה זאלן ווייטער
בלייבן פריי פאר קרית יואל אויסצונוצן די
 70עיקערס צום בעסטן באנוץ פאר אלע
איינוואוינער דורכן זיין פלאצירט אונטער
די אייגענע ווילידזש גרעניצן.
די פרישע אנעקסירונג אנטוויקלונג
שטעלט זיך ארויס אלס אייגנארטיג אין
געביט פון 'זה נהנה וזה לא חסר' ,עס טוט
דייטליך גאראנטירן אז דער ארגינעלער
ציל פונעם סעווען ספרינגס ווילעדזש
פארשלאג קען ווייטער אנגיין( ,זעט

בייגעלייגטע מאפע) ווען עס פארבלייבט
ווייטער אריבער  500נפשות וואס פעלט
זיך אויס אלס מינימום צו גרינדן א נייע
ווילעדזש ,וואס וואוינען איבער די
אלע פארבליבענע שטחים – און קען
סערווירן צו שטילן דעם דירות געברויך
פארן היימישן ציבור ,דורך ארויף שטעלן
דערויף א צוגעפאסטע זאונינג צו קענען
בויען אזויפיל ווי  10טויזנט דירות אדער
נאך מער בעז"ה.
די סארט מוניציפאל-אנעקסעישן
פראצעדור וואס קרית יואל האט איצט
אריינגעגעבן פארן טאון אוו מאנרא איז
אייגנטליך שוין געווען עטליכע מאל
אין די לעצטע חדשים ,ווען די 'ווילידזש
אוו מאנרא' פירערשאפט האט אין דריי
באזונדערע פארלאנגען איינגעגעבן אן
אנעקסירונג פעטיציע צו די מאנרא טאון
רעגירונג ,אריינצוברענגען  3שטחים
פון אירע אייגענע פראפערטיס  -וואס זי
האט אלס געהאט אונטער די יוריסדיקציע
פונעם טאון ,דאס מיינט נישט אין די
גרעניצן פונעם מאנרא ווילעדזש  -צו
די מאנרא ווילעדזש ,נאכדעם וואס יענע
פראפערטיס זענען אויך אויסגעשטאנען
מיטגעשלעפט צו ווערן אין די סעווען
ספרינגס ווילעדזש מאפע.
די טאון רעגירונג האט דאנסמאל
אויפגענומען די פארלאנגען ,און לכבוד
דעם האט די סעווען ספרינגס פעטיציע
טעכנישע
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געדארפט
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אריינצונעמען די ווילעדזש שטחים קיין קרית

United Monroe: KJ petition up to town board
Holocaust memorial concert
to be held at the Mount

N.Y.S. ROUTE 17
& U.S. ROUTE

— CITY OF NEWBURGH
“Holocaust Survivors: A
Concert of Resilience and
Hope” will be presented at
1 p.m. May 5 at Mount Saint
Mary College, 330 Powell Ave.
The concert, which is free
and open to the public, will
honor victims and survivors of
the Holocaust. It is presented
by the Mount in partnership with the Jewish Family
Service of Orange County and
SageArts.
Songwriters from SageArts
564.7±
ACRES
and other
musicians
will
perform songs written with
local Holocaust survivors that
express their life experience.
Artwork by local survivors will
be on display.
Reservations are required.
You can register at www.jfsorange.org.
For more information, call
341-1173, ext. 311.
Michael Randall

מאפע פון א מעגליכע ווילעדזש אוו סעווען ספרינגס
מיט די נויטיגע צאל פון  500נפשות

Chris McKenna

The site is also the place

interest of all residents," and
are trusted to do the same with
Kiryas Joel's request.
"Therefore, United Monroe
will rely on this town board
to make the right decision on
this annexation petition," they
wrote. "We will support the
town board's decision, regardless of whether it approves
or denies the annexation. If it
issues an approval, we will not
"oppose it in any way.
Monroe Supervisor Tony
Cardone said last week that the
board will likely vote on the
request in May. In the meantime, that proposal has placed
on hold a petition by Hasidic
property owners to create a
1.9-square-mile Village of
Seven Springs out of most of
the unincorporated Monroe
land surrounding Kiryas Joel.
Chris McKenna
Expanded hours on the way
for Washington’s Headquarters
— CITY OF NEWBURGH
It must be spring. Birds are
singing, the grass has started

MONROE — Leaders of the
United Monroe citizens group
said last week they will defer
to the Monroe Town Board's
judgment on a recent request
by Kiryas Joel to annex 70 acres
off Larkin Drive that it owns
and where the village has a park
and some of its wells.
United Monroe had negotiated a court settlement
with Kiryas Joel officials in
which both sides supported
Kiryas Joel's separation from
Monroe — forming the new
— Town of Palm Tree in January
and Kiryas Joel pledged to
annex no land from Monroe or
Blooming Grove for 10 years.
The new request would violate
that pledge, but United Monroe
leaders said in a statement
on Thursday that Kiryas Joel
has "made its case for why
it believes this annexation is
vitally-needed, and asked us to
consider granting a waiver of
"the prohibition.
The group's executive committee said the current Town
Board members have tried to
"govern equitably and wisely
for the benefit of the public

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

עדיטאריעל
ָ

"פסח" און "קרית יואל"
ּ
עראינערונגען לרגל די '13טע יומא דהילולא קדישא
פון מרן רביה"ק הברך משה זי"ע

רוואס ַאריינגעטרעטן אינעם יום טוב ּפסח ,זמן חירותינו ,ווען ַא
נא ָ
האבן ָ
מיר ָ
שפירט זיך אין
געפיל פון פרייהייטַ ,א געפיל פון הרחבהַ ,א געפיל פון ברייטקייטּ ,
ַאלע זייטן אויף טריט און שריט.
צוזאמען
מיר זענען געזיצן ביים סדר ווי בני מלכים אויפ'ן ברייטן היסב-בעט ,און ַ
געזאגט די הייליגע ווערטער פון די הגדה ,און
ָ
האבן מיר
מיט די קינדערלעך ָ
טאטע אויף זיין שטייגער און לויט זיינע כשרונות און
ריינגעפרעגט אמונה ,יעדער ַ
ּ
ַא
פעאיגקייטן ,גערעדט צו די קינדער ,און געווען פון די משובחים ,דורכ'ן מרבה זיין
פאר די קינדער דעם "בכל דור ודור
לספר ביציאת מצריםּ ,פרובירנדיג ממחיש צו זיין ַ
חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" – דערציילן די נסים פון יציאת
רשטאנד פון
ַ
פא
זאל ָאנקומען צום שכל און ַ
באגריפןַ ,אז עס ָ
מצרים לויט די היינטיגע ַ
די יונגע קינדער לויט די היינטיגע מציאות'ער.
מ’דארף נישט קלעטערן צו ווייט צו טרעפן משלים און דמיונות צו
ַ
און אייגנטליך,
ריפיטשיק
"פ ּ
קאנטע ּ
בא ַ
קענען צושטעלן יציאת מצרים צו די היינטיגע תקופה ,ווי די ַ
פילצאליגע אידישע שטיבער יעדן מוצאי שבת,
ָ
פארציילט אין
וואס ווערט ַ
מעשה" ָ
גראבן אונטערן בריק ,כדי צו טרעפן ַאן אוצר,
געלאפן ָ
ָ
ווען ַא איד איז צוליב ַא חלום
האט אים ָאנגעקוקט
געטראפן ָ
ָ
דארט
האט אים ָ
און ַאן ַאנדערער איד וועלכער ָ
האב מיך גע'חלומ'ט
מאדנע :צוליב ַא חלום ביסטו געקומען ביז ַאהער?! און ַאז איך ָ
ָ
דאס זוכן?!
עפעס גיין ביז ַאהין ָ
דא ַאן אוצר וועל איך ּ
יאנקל אונטערן אויוון איז ָ
ַאז ביי ַ
געטראפן
ָ
טאקע
יאנקל איז ַאהיים צוריק צו זיך אין שטוב ,און ַ
דער סוף איז געווען ַאז ַ
קלאר:
קאנטע מעשהָ ,אבער דער מוסר השכל איז ָ
בא ַ
דעם אוצר אונטערן אויוון – ַא ַ
דארפסט נישט קלעטערן ביז
פארן צו די מרחקיםַ ,
דארפסט נישט ָ
זוכסט ַאן אוצר? ַ
משפיעים שלא
ּ
דארפסט נישט ָאנקומען צו
ווייט ,עס ליגט ביי דיר אינדערהיים! ַ
גראב ַאביסל ,וועסטו עס גלייך טרעפן.
זערום אבותינו! זוך ַאביסלָ ,
ספרים-שאפע וועלכע זענען
ַ
כא ּפן ַא בליק אין די
ָאט מיט דעם בליק קענען מיר ַ
שטאט קרית יואל,
טאקע אונזער ָ
וואס ַ
פול מיט פירושים און ביאורים אויף די הגדהָ ,
פאר דעם ּפירוש אויף די ווערטער פון די הגדה.
שטעלט זייער גוט ָ
צופלאמטן געזוכט און שרייט אויס מיט
ַ
טאטע מיטן ווייסן קיטל און
זיצט דער ַ
התלהבות ,אוי" ,ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם" – אידן זענען
טאטע איז מסביר ווייטער :אידן
וואס? און דער ַ
געווען אויסגעצייכנט אין מצרים ,מיט ָ
דארט גייט ַא
האט מען דערקענט ַאז ָ
האט מען דערקענט; פונדערווייטנס ָ
אין מצרים ָ
האט מען דערקענט מיט זיין לבוש ,מיט
דאסַ .א איד ָ
וויאזוי? יעדעס קינד ווייסט ָ
אידַ .
טאקע אין דעם זכות זענען אידן אויסגעלייזט
וואס ַ
ראךָ ,
שפ ַ
נאמען און מיט זיין ּ
זיין ָ
וואס אידן זענען געווען מצוינים בשם לשון ומלבוש.
דאנק דעם ָ
געווארןַ ,א ַ
ָ
(פארזעצונג אויף זייט )61
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היימישע בוי-דעוועלאָּפערס ווערן אַרויסגעהויבן
לשבח פאַר'ן אַכטונג געבן אויפ'ן "עירוב צוים"
אינעם סעזאָן פון שניידן ביימער
הַאלטנדיג יעצט סוף ווינטער ווען עס
לויפט אויס די צייט ווָאס עס איז לעגאל
ערלויבט צו שניידן ביימער איידער'ן
זומערַ ,אזָאנס ווָאס דָאס געזעץ ערלויבט
נישט צו טון אין די זומער-חדשים ,הָאבן
די בוי-דעוועלאָ ּפער פון די געפלאנטע
בויּ-פרָאיעקטן (זעט סּפעציעלע ביילאגע
אינעם היינטיגן הקרי' ַא לענגערע
אָ ּפהַאנדלונג דערוועגן) ,אויסגענוצט
די געלעגנהייט אפצושניידן די ביימער
ביי אלע שטחים וואו עס וועלן בעז"ה
געבויעט ווערן די צוקונפטיגע דירות-
פראיעקטן.
אויב איז דאס אפשניידן ביימער אן
אונטערנעמונג פאר יעדן דעוועלאפער,
מיינט עס ָאבער פיל מער פאר די
דעוועלאָ ּפמענטס ווָאס זענען ביי איינע
פון די ווינקלען פון שטָאט ביים עירוב-
ּפונקט ,ווָאס ביים שניידן די ביימער
דארף עס ַא סּפעציעלע זהירות ַאז דער
עירוב-צוים זָאל נישט ווערן בַארירט,
ווָאס דָאס מיינט ח"ו צעשטערן דעם
מהודר'דיגן עירוב.
דָאס איז אצינד נוגע ביי פיר
קָאנסטרוקציע ּפלעצער .דָאס ערשטע,
ביים גרעניץ פון שכונת ברך משה,
אינמיטן עיקערס רָאוד ,צווישן
בעיקערטַאון רָאוד און קַאונטי רוט ,105
וואו דָארט איז געּפלַאנט געבויט צו ווערן
עטליכע ּפריווַאטע דירות ,הָאט דער
חשוב'ער דעוועלאָ ּפער מו"ה יוקל הירש
הי"ו זיכער געמַאכט ַאז דער עירוב-צוים
ווערט נישט בארירט.
בַאזונדער דארף ַארויסגעברענגט
ווערן דָאס ווָאס דער דעוועלאָ ּפער הָאט
זיך סּפעציעל געלָאזט קָאסטן צו מקיים
זיין די תקנה פון רבינו שליט"א והגאון
הדומ"ץ שליט"א .געווען איז דָאס ביים
ָאנהייבן שניידן די ביימער מיט עטליכע
ווָאכן צוריק ,ווען מען האט געדארפט
אראפנעמען דעם גדר העירוב צו קענען
אנהויבן מיט שניידן די ביימער ,צוליב
וואס דער עירוב לויפט ממש ביים
גרעניץ פון יענעם באדן ,האט דער בוי-
דעוועלאפער ר' יוקל הי"ו זיך גלייך
פארבינדן מיט'ן משגיח פונעם וועד
העירוב און פארזיכערט אז נאך אויף
יענעם שבת וועט דער מהודר'דיגער
עירוב זיין צוריקגעשטעלט.
אומר ועושה ,פרייטאג נאכמיטאג האט

מען צוריקגעלייגט דעם עירוב-צוים,
און דער דעוועלאפער האט זיך נישט
פארלאזט אויף ַא בענדל וואס זאל ליגן
דארט במשך די קָאנסטרוקציע-ארבעט,
וואס וואלט געווען סאך פראקטישער
און ביליגער ,נאר ער האט זיך געלאזט
קאסטן געלט און גערופן ַא פירמע זאל
אראפשטעלן ַא פעסטן גדר און דערמיט
מחזק געווען די תקנה פון רבינו שליט"א
והדומ"ץ אז דער צוים פונעם עירוב זאל
נישט זיין בַאזייטיגט קיין איין שבת
אפילו בשעת ָאנגייענדע בוי-ארבעט ,און
מיט דעם צופרידנגעשטעלט די אריבער
 6,000משפחות בליעה"ר צו קענען האבן
דעם מהודר'דיגן עירוב מיט ווָאס קרית
יואל איז בארימטַ .אזוי אויך במשך די
גַאנצע צייט פון שניידן די ביימער הָאט
ער ַאכט געגעבן ַאז דער עירוב-צוים זָאל
נישט ווערן בַארירט.
דָאס זעלבע איז געווען ביי דעם
ַאנדערן דעוועלאפמענט פון ר' יוקל
הי"ו ,ביים אנדערן עק שטאט ,ביי ריזשין
קָארנער טשערנָאביל ,אויפ'ן שטח
וועלכע איז יעצט ַאריינגעקומען אינעם
טַאון ָאוו ּפַאלם טרי ,און ווי דער ּפלַאן
לויטעט וועט אי"ה געבויט ווערן דָארט
ַארום  44דירות (זעט מער דערוועגן אין
די סּפעציעל דירות ביילַאגע) ,הָאט מען
דָארט אויך געשניטן ביימער ,און ַאכט
געגעבן נישט צו בַארירן דעם עירוב-
צוים.

אזוי אויך דַארף דערמַאנט ווערן
לשבח די חשוב'ע דעוועלאָ ּפערס מו"ה
משה מאיר זילבערשטיין הי"ו און
מו"ה אברהם מאיר מיללער הי"ו ביים
ּפרָאיעקט נעבן שכונת ברך משה ,אויף
די ַאנדערע זייט פון עיקערס (אויפ'ן
בָאדן פון די געוועזענע "עיס פארם").
ווען מען הָאט ַאצינד דארט געשניטן
און ַארויסגעגרָאבן די ַאלע ווָארצלען
פון די ביימער ,הָאבן די חשוב'ע בוי-
דעוועלאפערס ַאכט געגעבן ַאז דער
עירוב-צוים ביים גרעניץ צווישן קרית
יואל און וואודבורי זָאל נישט ווערן
געשטערט.
און דאס זעלבע האט זיך אפגעשפילט
ביים אנדערן ווינקל פון קרית יואל
נעבן ד.א .ווידער בולעווארד ,וואו דער
חשוב'ער דעוועלאָ ּפער מו"ה חיים נחום
ווערצבערגער הי"ו גרייט צו דעם באדן
אויפצובויען  163דירות ,הָאט מען אויך
ביים שניידן די ביימער ַאכט געגעבן
נישט צוצורירן צום עירוב צוים.
דאס איז ַא געוואלדיגע דערגרייכונג
פאר אלע איינוואוינער פון קרית יואל,
וועלכע זענען צופרידן אז ַא דאנק די
כסדר'דיגע אויפוואכונג פונעם ועד
העירוב שע"י הנהלת הקרי' זענען טאקע
ַאלע בוי-אונטערנעמער כסדר פַארבינדן
מיט'ן משגיח פון וועד העירוב ,צו
פארזיכערן אז דער עירוב אין די שטאט
איז מהודר בתכלית הכשרות.

נייעס און באריכטן פון קרית יואל
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לכבוד ש"ב ראש ישיבת ליקווד הגאון הגדול הרב אריה מלכיאל קוטלר שליט"א
אחדשה"ט וש"ת
בהמשך לדברים אשר השמיע לי כת"ר בטלפון אודות החלטת מנהלי המוסדות בארה"ב – למנוע
מהילדים שאינם מחוסנים במחלת החצבת להיכנס ללמוד בתלמוד תורה ,ולדבריו מחמת זה
יושבים כאלפיים ילדים בניו יורק וגלילותיה בבתיהם ,כיון שהוריהם מסרבים לחסן אותם מחמת
חשש שהחיסון עצמו מזיק לילד ,ומאידך אף הנהלת התלמודי תורה מסרבים לקבל אותם כל זמן
שלא התחסנו מפני סכנה שיגרמו להתפשטות מחלת החצבת בתוך התלמוד תורה ,ולדבריו זהו שלא
כדין כיון שיש יסוד לסוברים שהחיסון מזיק ,ומה גם שלדבריו יש גדולי תורה שמסכימים לזה לא
להכריח הורים לחסן ,עכ"ד.
והנה בעניין זה כתבתי תשובה בהנוגע לארץ ישראל ,והדבר תלוי במקומו ושעתו ,ולא באתי להכריע
לאמריקה שתלוי בהכרעת חכמי המקום ,אך מ"מ בכמה דברים נוכל להקיש מכאן לשם ,ואעתיק
כאן המכתב שכתבתי בהנוגע לארץ ישראל:
א] אודות מחלת החצבת שנתפשטה כאן – עד שנחלו במחלה זו כאן קרוב לאלפיים חולים בשנה
האחרונה ה"י ,הנה לפי מחקרי הרופאים שהוצגו בפני ,מכל אלף חולים בחצבת מתו אחד או שנים,
ונראה דבכה"ג שהוכח במציאות לפנינו שמכל כאלף חולים מת אחד ,חשיב כ'פיקוח נפש' לדון בו
דיני הצלה בפיקוח נפש ,ויסוד הדבר נראה מתוך דברי המגיד משנה (פ"ב דשבת הי"ג ,והוב"ד במג"א
סי ' ש"ל סק"ג) דאע"פ שיולדת אפילו אחד מאלף לא מתה על ידי לידה ,מ"מ דינה כחולה שיש בו
סכנה לחלל עליה את השבת[ ,אלא רק דלכתחילה יש לחלל בשינוי כשאפשר בשינוי ,עיי"ש ואכ"מ],
וכן מצאנו באיסורים דבמקום שאין ביטול חוששים לצד רחוק אפילו דאחד מאלף( ,עי' רש"י ב"מ
ו' ע" ב ד"ה כולם) ,וחמירא סכנתא מאיסורא ,וא"כ לגבי נפשות דלא אזלינן בתר רוב ,היה ראוי
לחוש אפילו לצד רחוק דאחד מאלף.
אלא דמאידך גיסא מצאנו בכמה פוסקים דבאחד מאלף לא חשיב סכנה לחלל עליה את השבת ,וכמו
שכתב המג"א (סי' שט"ז ס"ק כ"ג) דאסור להרוג השממית בשבת דאף דיש לחוש שיפול תוך המאכל,
ד"מילתא דלא שכיחא היא ויכול לכסות המאכל ,וגם אחד מאלף שהיא מסוכנת במאכל" .וכן
מבואר ברע"א בתשובותיו (ח"א סי' ס') דאם איכא כאב וצער טובא ואפשר על צד הריחוק אחת מני
אלף דיצמח מזה סכנה או ספק סכנה ,אין זה בדין פיקו"נ ,וכבר הזהיר על זה רבינו החזו"א זצ"ל
במכתביו (תשובות וכתבים מ"ח) שאין למהר לקרוא פיקוח נפש בכל צד רחוק ,דא"כ אתה נותן יד
לפושעים ,שתמיד ימצא צד רחוק של פיקוח נפש להתיר לחלל שבת ,ויתירו לעבוד בשבת בשביל
פרנסה ויאמרו שנחשב כפיקוח נפש ,עיי"ש.
ועל כן נראה שיש לחלק ,דכל מה שכתבו המג"א והגרע"א דאחת מני אלף אינו בתורת ספק פיקו"נ,
היינו שחוששים לצד רחוק של אחד מאלף שאז "ייכנס לסכנה" ,וכלשון הגרעק"א "על צד הריחוק
שיצמח מזה סכנה" ,אבל כשהסכנה מוכחת לפנינו – שיש לפנינו מקרים של מוות אחד מאלף וכמו
ביולדת ,ראוי לחשוש לצד רחוק ודינו כספק פיקוח נפש( ,ועי' מש"נ בזה בארוכה בתשובות והנהגות
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לכבוד ש"ב ראש ישיבת לעיוואוד הגאון הגדול הרב ארי'
מלכיאל קאטלער שליט"א
אחדשה"ט וש"ת
אין צוזאמענהאנג מיט דעם וואס מיר האבן גערעדט
אויפן טעלפאן ,איבער דעם באשלוס פון די מנהלי המוסדות
אין אמעריקע ,נישט צו לאזן אריינקומען אין די תלמוד
תורה קינדער וואס זענען נישט וואקסינירט פון די מיזעלס-
קרענק .לויט ווי איר זאגט ,זענען אצינד דא בערך צוויי
טויזנט קינדער אין ניו יארק און אומגעגענט ,וואס מוזן
צוליב דעם בלייבן אינדערהיים )און קענען נישט קומען אין
חדר) ,ווייל זייערע עלטערן לאזן נישט צו אז מען זאל זיי
וואקסינירן ,צוליב מורא אז די וואקסין זעלבסט שאדט פאר'ן
קינד .אבער פון די אנדערע זייט שטעלן זיך די הנהלות פון
די תלמודי תורה קעגן ,און ווילן נישט ארייננעמען די קינדער
ווילאנג זיי ווערן נישט וואקסינירט ,צוליב די סכנה אז זיי )די
נישט וואקסינירטע קינדער) וועלן צוברענגן צו פארשפרייטן
די מיזעלס-קרענק אין די תלמוד תורה.
לויט ווי איר זאגט איז דאס נישט אויסגעהאלטן כדין,
ווייל די וואס זאגן אז די וואקסינען שאדט האבן אויף וואס
זיך צו פארלאזן ,און איר זאגט אויך אז עס זענען דא גדולי
תורה וואס זענען מסכים צו דעם אז מ'זאל נישט באצווינגן
די עלטערן צו וואקסינירן די קינדער .ביז אהער איז וואס

איר האט געזאגט.
איך האב שוין געשריבן איבער דעם ענין א תשובה
וואס איז נוגע )פאר'ן ציבור אין) ארץ ישראל .ס'איז אלעס
געוואנדן אין דעם פלאץ און צייט ,און איך קום נישט
פסק'נען וואס מען זאל טון אין אמעריקע .דאס איז געוואנדן
אין דעם מיינונג פון די דארטיגע חכמי המקום .אבער דאך
מיט עטליכע זאכן קען מען יא צוגלייכן דעם היזיגן מצב צום
דארטיגן .דעריבער וועל איך איבערשרייבן דעם בריוו וואס
איך האב געשריבן בנוגע ארץ ישראל.
די מיזעלס קרענק וואס צושפריידט זיך דאהי
א.
איז אויף א פארנעם ,אזש אינעם לעצטן יאר זענען שוין
דאהי אנגעשטעקט געווארן דערפון נאנט צו צוויי טויזנט
קראנקע ה"י .די פארשונגען פון די דאקטוירים וואס מ'האט
פאר מיר פארגעשטעלט איבערצייגט ,איז פון יעדע טויזנט
וואס ווערן אנגעשטעקט מיט מיזעלס ,שטארבן איינער
אדער צוויי מענטשן.
עס קומט מיר אויס אז דער דין איז ,אז אין אזא פאל וואס
עס האט זיך ארויסגעשטעלט דער מציאות פאר אונז ,אז
פון יעדע טויזנט קראנקע שטארבט איינער ,הייסט דאס ווי
"פיקוח נפש" וואס מען דארף זיך פירן לויט די דינים וואס
איז שייך ביים גיין ראטעווען איינעם פון פיקוח נפש.
דער יסוד פון דעם קען מען ארויסלערנען פון די ווערטער
פונעם מגיד משנה )פ"ב שבת הלכה י"ג ,וואס דער מגן אברהם
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ח"ה סי' שצ"ט) ,וא"כ גם כאן שלפנינו יש מקרים שמפני חיסרון החיסון הגיעו לסכנת נפשות ממש,
חשיב כפיקוח נפש לחייב את ההורים לחסן את בניהם[ ,וכמו כן אף ההורים של הילדים המחוסנים
רשאים לדרוש שילדים שלא חוסנו לא ייכנסו ללמוד בתלמוד תורה יחד עם בנם ,וכמו שיבואר
לקמן].
ב] ועוד נראה דגם בלא צד רחוק דמיתה מהחצבת עצמה ,מ"מ הלא הרופאים מעידים שמחלת
החצבת לפעמים מסוכנת לאיברים הפנימיים[ ,שעלולה לגרום לדלקת ברקמת המח או לדלקת
ריאות ולפגיעה בדרכי הנשימה] ,ובזכרוני ששמעתי מפי הגאון דבריסק זצ"ל על מה שמבואר בגמרא
שצריך להטיף דם ברית בשבת כיון שבלא המציצה יש סכנה לתינוק ,ששאלו אותו שהרי היום הוברר
עפ"י הרפואה שאין שום סכנה ופיקוח נפש לתינוק בלא מציצה וא"כ היה ראוי לאסור המציצה
בזמנינו בשבת ,והשיב מרן זצ"ל שפיקוח נפש אינו רק מה שמזיק מיד אלא גם מה שגורם חולשה
לאחר שנים רבות באופן שיגרום לאחר זמן להמיתו ,ולפעמים לא יורגש הסכנה אלא לאחר שנים
רבות או אפילו לעת זקנותו ,וא"כ גם כאן הלא בהתקפה חזקה של חצבת ,המחלה עלול להזיק
באברים הפנימיים ,ופעמים שלא יורגש סכנת היזק בזה מיד אלא רק לאחר שנים רבות ,ומחמת
חשש זה יש זכות להורים לדרוש שהילדים שאינם מחוסנים לא ילמדו יחד עם בנם.
ג] ואע"פ שיש כמה רופאים יחידים הטוענים שהחיסון עלול להזיק לילד ,אבל כיון דרובא דרובא
דהרופאים סוברים שאין החיסון מזיק כלל ,אין לחוש למיעוטא דמיעוטא דרופאים האומרים
שהחיסון מזיק[ ,ואף דבעלמא בספק פיקוח נפש לא אזלינן בתר רוב רופאים ,וכמו שנפסק בשו"ע
(או"ח סי' תרי"ח סעי' ד') דבמקום הצלת נפש מישראל חיישינן גם לדעת מיעוט רופאים ,הכא שאני
דאף אם ניזל בתר מיעוט הרופאים עדיין נישאר בחשש פיקוח נפש לדעת רוב רופאים ,ומאידך אם
ניזל בתר רוב רופאים ונחסן את הילדים ,באנו לחשש פיקוח נפש רק לדעת מיעוט רופאים ,ובכה"ג
דבכל צד איכא צד פיקוח נפש ,בוודאי שיש לילך בתר רוב ,דהא כל הטעם לא לילך בתר רוב רופאים
הוא רק כדי להציל מצד פיקוח נפש ,והכא דליכא הצלה טפי בהא דניזיל בתר מיעוט ,חזר הדין ככל
התורה כולה דאזלינן בתר רוב] ,ולכן נראה פשוט שאין האב בעלים למנוע מבנו החיסון ולהכניסו
בכך לפיקוח נפש לדעת רוב הרופאים ,וכ"ש הכא דבמניעת החיסון הוי חב לאחריני ,שהרי על ידי
שמונע מבנו החיסון גורם להתפשטות המחלה לא רק אצל בנו אלא גם אצל אחרים שעלולים
להידבק מבנו.
ד] ונראה עוד ,שיש זכות להורי הילדים המחוסנים לדרוש שאותם הילדים שאינם מחוסנים לא
ייכנסו ללמוד בתלמוד תורה יחד עם בנם ,שהרי כידוע מחלה זו מדבקת ביותר ,והחיסון עצמו אינו
מועיל למנוע לגמרי חשש הידבקות[ ,שנשאר עוד כשלוש אחוזים חשש הידבקות לאחר החיסון],
ואין ז כות לילדים שאינם מחוסנים להזיק לילדים המחוסנים ולהכניסם לחשש הידבקות במחלה,
ואף שחשש מוות בילדים מחוסנים הוא חשש רחוק מאוד ,אבל הא מיהא יש צד מועט שיחלו
במחלה ,ויש זכות להורים לדרוש שלא להכניס את בנם לחשש סכנה ממחלה גם בלא צד מוות.
וכעין זה מצאנו לגבי עישון סיגריות שהדין פשוט שאין המעשנים רשאים לעשן סיגריות במקום
ציבורי כיון שמזיקים בזה לשאר הציבור שאינם מעשנים ,ואע"פ שישנם כמה יחידים הטוענים שאין
העישון מזיק ,מ"מ אינם זכאים לכוף את הציבור לשמוע לדעת מיעוט הרופאים ,גם כאן כיון שרוב
רופאים סוברים שיש להתחסן ,אין האב רשאי להכריח את הציבור לסמוך על מיעוט הרופאים
הסוברים שאין להתחסן ,אלא הציבור יכולים לדרוש לקיים חובת פיקוח נפש כהלכה לשמוע לדעת
רוב הרופאים ,וממילא אף הנהלת התלמודי תורה אינם מחויבים לקבל אצלם ילד שלא התחסן –
כיון שהוא מסוכן ונוגד לרצון ההורים החוששים לנזק.
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וואסטל:
ירושלים ת"ו
ברענגט ,4הר-
סק"ג קצנלבוגן
סימן ש"ל רח'
אבער דאקעגן טרעפט מען אין עטליכע פוסקים ,אז ביי
טראץ דעם וואס ביי פרויען וואס געבוירן קינדער ,מאכט
זיך נישט אפילו איינס פון טויזנט אז זי זאל שטארבן דורכ'ן א פאל פון איינס צווישן טויזנט ,ווערט דאס נישט גערעכענט
געבוירן ,דאך האט א יולדות דעם דין פון א "חולה שיש בו אלס אזא סכנה וואס מ'זאל מעגן מחלל שבת זיין דערויף,
סכנה" )א קראנקער וואס איז אין א סכנה פון שטארבן) וואס ווי דער מגן אברהם שרייבט )סימן שט"ז ס"ק כ"ג) אז מען
דער דין איז אז מען מעג פאר איר מחלל שבת זיין] .לכתחלה טאר נישט הרג'נען א שפין-וועב אום שבת ,ווייל טראץ וואס
אויב דארף מען מחלל שבת זיין ,דארף מען – אויב עס איז מ'האט מורא אז עס וועט אריינפאלן אינעם עסן ,איז דאס א
זאך וואס טרעפט זיך נישט ,און מ'קען דאך צודעקן דאס עסן
מעגליך – דאס טון מיט א פארענדערונג .עיי"ש ואכ"מ[.
דאס זעלבע טרעפט מען אויך אין פאל א דבר איסור )אז עס זאל נישט אריינפאלן ).אויך )אפילו אויב עס פאלט
האט זיך אויסגעמישט מיט אסאך היתר'דיגע זאכן) .למשל א אריין אין א מאכל) פאסירט דאס איינמאל צווישן טויזנט
טריפה'נע איי וואס האט זיך אויסגעמישט מיט אסאך כשר'ע פעלער אז עס זאל דורכדעם ווערן א סכנה מיט דעם מאכל
אייער) אויב איז די רעדע פון א זאך וואס עס העלפט דארט )דעריבער טאר מען דאס נישט הרג'נען אום שבת).
דאס זעלבע שרייבט אויך רבי עקיבא אייגער אין זיינע
נישט קיין ביטול ,איז די הלכה אז )אפילו באלף לא בטיל ,דאס
מיינט) אז אפילו מען איז חושש עס איז דא פון די היתר'דיגע תשובות )ח"א סימן ס') אז אויב איז דא א זאך וואס איז גורם
שטיקלעך טויזנט מאל מער פון די איסור'דיגע ,דאך ווערט פאר'ן מענטש א שטארקער ווייטאג און גאר אסאך צער ,און
אלעס אסור ,און מען זאגט נישט אז )טויזנט) ס'איז צו סאך עס קען זיין א ווייטע מציאות פון איינס צווישן טויזנט אז עס
)און אז אין אזא פאל קען מען שוין מתיר זיין)) .קוק אריין אין וועט ארויסקומען פון דעם א סכנה אדער א ספק סכנה ,איז
ביי דעם נישט דא קיין דין פון פיקוח נפש.
רש"י מסכת בבא מציעא דף ו' ע"ב ד"ה כולם).
רבינו החזון איש זצ"ל האט שוין לאנג געווארענט אין
דא )ביי די וואס ווערן אנגעשטעקט מיט מיזעלס) איז
דאך די רעדע פון א "סכנה" וואס די הלכה איז אז א סכנה זיינע בריוון )תשובות וכתבים מ"ח) אז מען זאל זיך נישט
איז הארבער ווי אן איסור )חמירא סכתנא מאיסורא) .אויך איילן אנצורופן יעדע זאך וואס האט א ווייטע מעגליכקייט
איז דער דין אז ביי נפשות גייט מען נישט נאך רוב )און מען צו פאסירן ,אז דאס איז פיקוח נפש ,ווייל אויב יא געט מען
דארף זיך אלץ רעכענען מיט די ווייניג) .קומט אויס אז ווען א האנט פאר די פושעים ,מתיר צו זיין חילול שבת ,אלעס
עס איז די רעדע פון אזא פאל ווי איצט ,אז עס איז א חשש צוליב א ווייטע מעגליכקייט פון פיקוח נפש .עס וועט נאך
אז איינער פון טויזנט קען ח"ו שטארבן ,דארף מען דערויף צוברענגן אז זיי וועלן זיך מתיר זיין צו ארבעטן אין שבת
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צוליב פרנסה זאגענדיג אז עס ווערט ביי זיי פאררעכענט ווי
פיקוח נפש .עיי"ש.
)זעט מען פון דעם אלעם ,אז א חשש אז עס וועט פאסירן
ביי איינס צווישן טויזנט איז נאך נישט גענוג ,אז עס זאל
לכבוד דעם הייסן פיקוח נפש).
דעריבער קלער איך אז מ'קען דאס איינטיילן .דאס וואס
עס שרייבן דער מגן אברהם און רבי עקיבא אייגער ,אז איינס
צווישן טויזנט איז נאר א ספק פון פיקוח נפש ,דאס איז ווען
מען איז חושש אז עס איז דא א ווייטע מעגליכקייט אז
אפשר וועט פאסירן עפעס א סכנה ,ווי עס איז דער לשון
פון רבי עקיבא אייגער "על צד הריחוק שיצמח מזה סכנה"
)אין אזא פאל טאר מען לויט זיי נישט זיך פירן מיט די דינים
פון פיקוח נפש).
אבער אין פאל ווען מען זעט די סכנה פאר די אויגן,
ווען מ'זעט שוין א פאקט אז עס איז דא אזאנס אז איינס
פון צווישן טויזנט וואס איז אנגעשטעקט געווארן איז
געשטארבן ,אין אזא פאל דארף מען יא חושש זיין אפילו
ווען עס איז די רעדע פון א ווייטע מעגליכקייט ,און דער
דין ביי דעם איז ווי א ספק פיקוח נפש) .קוק אריין וואס מיר
האבן געשריבן איבער דעם באריכות אין תשובות והנהגות
ח"ה סימן שצ"ט).
קומט אויס אז דא וואס עס זענען דא פעלער וואס צוליב
דעם וואס מ'האט זיך פארמיטן צו געבן די וואקסין ,איז מען
אנגעקומען צו א סכנת נפשות ממש ,האט דאס א געהעריגער
דין פון פיקוח נפש ,און מען קען פארפליכטן אלע עלטערן
צו געבן צו די וואקסינען פאר זייערע קינדער) .אויך די
עלטערן פון קינדער וואס זענען וואקסינירט ,זענען ערלויבט
צו פאדערן ,אז קינדער וואס זענען נישט וואקסינירט ,זאל
מען נישט אריינלאזן אין די תלמוד תורה צוזאמען מיט זייער
קינדער ,ווי מיר וועלן ווייטער מבאר זיין).
איך קלער נאך מער ,אז אויך אן דעם וואס
ב.
עס איז דא א ווייטע מעגליכקייט אז איינער קען שטארבן
פון מיזעלס זעלבסט ,דאך אבער זענען די דאקטוירים
מעיד ,אז די מיזעלס קרענק איז אסאך מאל סכנה פאר די
אינעווייניגסטע אברים )עס קען צוברענגן צו אן אנטצינדונג
אויפן מח-האטל אדער קען עס ברענגן א לונגען-אנטצינדונג,
אויך קען עס שעדיגן דאס אטעמען) )דעריבער איז דאס
אליינס גענוג אז מ'זאל מחייב זיין יעדן צו נעמען די וואקסין).
איך געדענק אז איך האב געהערט פון הגאון דער
בריסקער רב זצ"ל אויף דעם וואס די גמרא זאגט אז אויך
אום שבת דארף מען מאכן מציצה ,ארויסצונעמען בלוט
נאך א ברית ,ווייל אויב מ'מאכט נישט קיין מציצה איז דא א
סכנה פאר'ן קינד .האט מען געפרעגט דעם בריסקער רב ,אז
היינט האבן דאך די דאקטוירים שוין קלאר פעסטגעשטעלט,
אז אויך ווען מען מאכט נישט קיין מציצה ,איז דאס נישט
קיין שום סכנה און אז עס איז ברענגט נישט מיט זיך קיין
פיקוח נפש .נו לויט דעם וואלט מען דאך היינטיגע צייטן
געדארפט אסר'ן צו מאכן מציצה אום שבת .האט מרן זצ"ל
געענטפערט אז פיקוח נפש איז נישט נאר דאס וואס עס
שאדט תיכף ,נאר אויך א זאך וואס ברענגט צו א שוואכקייט
וואס קען שאטן מיט אסאך יארן שפעטער ,אויף אן אופן
וואס קען צוברענגן נאך א שטיק צייט זאל דער מענטש
שטארבן דערפון )דאס הייסט אויך פיקוח נפש ).ווייל צומאל
שפירט מען נישט די סכנה נאר נאך אסאך יארן ,אדער אפילו
גאר נאר אויף די עלטערע יארן פונעם מענטש ,און דאס
הייסט אויך פיקוח נפש.
קומט אויס אז אצינד ווען עס איז בודזשעוועט א
שטארקע מיזעלס אונטערגאנג ,און די קרענק קען שעדיגן
די אינעווייניגסטע גלידער ,וואס צומאל שפירט מען נישט
גלייך די סכנה דערפון נאר ערשט נאך אסאך יארן ,דעריבער,
צוליב דעם חשש האבן די עלטערן א רעכט צו פאדערן אז
די קינדער וואס זענען נישט וואקסינירט ,זאלן נישט לערנען
צוזאמען מיט זייער זון.
טראץ וואס עס איז דא איינצעלע דאקטוירים
ג.
וואס טענה'ן אז דאס געבן די וואקסינען קען שעדיגן
דאס קינד ,אבער וויבאלד דער גרעסערער מערהייט פון
די דאקטוירים האלטן אז די וואקסינען שאדט בכל נישט,
דארף מען זיך נישט רעכענען מיט די גאר ווייניג )מיעוטא
דמיעוטא) פון דאקטוירים וואס זאגן אז די וואקסינען

שאדט) .טראץ וואס געווענליך ביי א ספק פיקוח נפש גייט
מען נישט נאך רוב-דאקטוירים ,ווי עס איז גע'פסק'נט אין
שולחן ערוך )אורח חיים סימן תרי"ח סעיף ד') אז אין פאל
פון הצלת נפש מישראל איז מען חייש אויך אויף די מיינונג
פון די ווייניג דאקטוירים וואס האבן א מיינונג ,אבער דא איז
אנדערש ,ווייל אפילו אויב מ'נעמט אן דעם מיינונג פון די
ווייניג דאקטוירים )אז די וואקסין שאדט) ,בלייבט אבער
נאך אלץ איבער קעגן דעם דער מיינונג פון רוב דאקטוירים
וואס האלטן אז אין פאל מ'ווערט נישט וואקסינירט איז דאס
א חשש פון פיקוח נפש .ווידעראום אויב זאל מען גיין נאך
דער מיינונג פון רוב דאקטוירים אז מ'דארף יא וואקסינירן
די קינדער ,איז דא קעגן דעם נאר א מיינונג פון געציילטע
דאקטוירים וואס האלטן אז דאס )וואקסינירן איז פארבינדן
מיט) א חשש פון פיקוח נפש ,קומט אויס אין אזא פאל גייט
מען צוריק צום דין וואס איז אנגענומען אין די גאנצע תורה
אז מען גייט נאך רוב )און דא האלטן דאך רוב דאקטוירים אז
מען דארף יא וואקסינירן די קינדער).
דעריבער איז פשוט אז א טאטע איז נישט קיין בעל-
הבית אויף זיין קינד צו פארמיידן פון אים צו נעמען די
וואקסינען ,דורך וועלכן ער ברענגט אים צו אז ער זאל
מעגליך אריינפאלן אין א חשש פון פיקוח נפש לויט דער
מיינוג פון רוב דאקטוירים .און נאך מער דא ווען דורכדעם
וואס ער פארמיידט פון אים די וואקסינען טוט ער נאך שאדן
פאר אנדערע אויך ,ווייל דורכדעם וואס ער פארמיידט פון
זיין זון פון ווערן וואקסינירט ברענגט ער צו אז די מחלה
זאל זיך פארשפרייטן נישט בלויז ביי זיין זון ,נאר אויך ביי
אנדערע וואס קענען אנגעשטעקט ווערן דערפון) .דעריבער
טאר מען זיך נישט צוריקהאלטן פון געבן די וואקסינען פאר
די קינדער).
עס זעט מיר אויס נאך מער ,אז די עלטערן וואס
ד.
האבן יא געגעבן די וואקסינען פאר זייערע קינדער האבן דעם
רעכט צו פאדערן ,אז מ'זאל נישט לאזן קינדער וואס זענען
נישט וואקסינירט אריינצוקומען אין די תלמוד תורה ,צו
זיין צוזאמען מיט זייערע קינדער .ווייל עס איז באקאנט אז
די מחלה )מיזעלס) איז זייער שטארק אנשטעקיג ,און דאס
וואקסינירן א מענטש ,העלפט אויך נישט אויף גענצליך אים צו
פארהיטן פון ווערן אנגעשטעקט) ,עס בלייבט נאך אלץ איבער
א  3%מעגליכקייט פון ווערן אנגעשטעקט אויך נאכ'ן באקומען
דעם וואקסין) .דעריבער האבן נישט די קינדער וואס זענען
נישט וואקסינירט געווארן ,קיין רעכט צו שעדיגן די קינדער
וואס זענען יא וואקסינירט ,צוצוברענגן אז זיי זאלן מעגליך
אנגעשטעקט ווערן פון די מחלה .טראץ וואס עס איז זייער א
ווייטע מעגליכקייט אז קינדער וואס זענען וואקסינירט זאלן
ח"ו קענען שטארבן פון די מחלה ,אבער דאך איז דא כאטש א
קליינע מעגליכקייט אז זיי וועלן ח"ו יא אנגעשטעקט ווערן פון
די מחלה ,דעריבער האבן די עלטערן דעם פולסטן רעכט צו
פאדערן אז מען זאל נישט צולאזן צוברענגן אז זייער קינד זאל
זיין אויסגעשטעלט צו א מעגליכקייט פון ווערן אנגעשטעקט
פון די מחלה ,אויך אין פאל מ'דארף נישט מורא האבן אז זיי
וועלן ח"ו שטארבן דערפון.
א ענליכע זאך זעט מען ביי רייכערן ציגערעטלעך ,וואס
דער דין איז פשוט ,אז די וואס רייכערן טארן דאס נישט
טון אויף עפענטליכע פלעצער ,ווייל מ'שעדיגט דערמיט
אנדערע מענטשן וואס רייכערן נישט .טראץ וואס עס זענען
דא אזעלכע וואס זענען איבערגעצייגט אז דאס רייכערערן
שאדט בכלל נישט ,דאך זענען די ווייניג מענטשן נישט
בארעכטיגט ארויפצוצווינגן זייער מיינונג אויפן ציבור ,אז
דער ציבור זאל זיך מוזן רעכענען מיט דעם מיינונג פון אט די
ווייניג דאקטוירים .דאס זעלבע איז אויך דא ביי דעם פאל,
וויבאלד די מערהייט פון די דאקטוירים האלטן אז מען דארף
יא נעמען די וואקסינען ,האט א טאטע נישט דעם רעכטע צו
צווינגן דעם ציבור זיך צו רעכענען מיט דעם מיינונג פון די
ווייניג דאקטוירים וואס האלטן אז מען דארף נישט נעמען
די וואקסינען .נאר דער ציבור קען פאדערן אז יעדער זאל
אויספירן זיין פליכט פון פיקוח נפש כהלכה ,אויסצופאלגן
דעם מיינונג פון רוב דאקטוירים )צו וואקסינירן די קינדער).
דעריבער איז אויך די הנהלת התלמוד תורה נישט מחויב
אריינצונעמען קינדער וואס זענען נישט וואקסינירט ,ווייל
דאס איז מסוכן ,און דאס איז קעגן דעם ווילן פון די עלטערן
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ה] והן אמת שאולי ממדריגת הביטחון רשאי האדם לסמוך על הקב"ה ולא להתחסן [אם הוא באמת
בדרגה גבוהה זו של ביטחון בכל דבריו] ,אבל ביטחון שייך רק בין האדם לקונו ,אבל במקום שנוגע
להכניס אחרים לסכנת נפשות אינו רשאי לסכן אחרים אלא מחויב לפעול כדין תורה להצלת נפשות,
ולכן יש להנהלת התלמוד תורה לנהוג כדין תורה ,ורשאים הם לדרוש שהילדים שלא התחסנו לא
ייכנסו לתלמוד תורה ,ואע"פ שביטול תלמוד תורה של תשב"ר חמיר טובא – דאין מבטלים תשב"ר
אפילו לבניין בית המקדש ,מ"מ הכא בחשש סכנה אפילו סכנה רחוקה אין להם רשות להכניס
אחרים לסכנה ,ומה גם שיש בזה חילול ה' שנותנים יד למינים ולפושעים ללעוג על החרדים
שהמחלה מתפרצת דווקא אצלם ,ולטעון שהדת שלנו אינם חוששים לפיקוח נפש ,בשעה שהאמת
היא להפך  -שתורתינו הקדושה חוששת לכל נדנוד חשש פיקוח נפש.
ו] סוף דבר כיון שהוכח שהחיסון מועיל למנוע התפשטות המחלה ,מוטל על כל אב לחסן את בניו
למנוע התפשטות המחלה – וכדין תורה ללכת אחר רוב המומחים ,וכל שכן כאן דדעת רובא דרובא
דרופאים ודעת משרד הבריאות שיש לחסן ,וכמו כן רשאים הנהלת התלמודי תורה לדרוש שהילדים
שלא חוסנו לא ייכנסו ללמוד בתלמוד תורה.
וכל דברינו כאן הם בהנוגע לארץ ישראל ,אבל במה שנוגע לאמריקה ידונו הרבנים והאדמורי"ם
שם ,וישמעו דעת הרופאים ויחליטו דין תורה ,וכוונתם רק לשם שמים לבירור ההלכה ויהא להם
סייעתא דשמיא ,ושומר מצווה לשמוע דברי חכמים לא ידע דבר רע.

והנני טרוד בצרכי רבים ובישיבה ולכן קיצרתי ,והמשכיל יבין ויוסיף לקח
ידידו הדוש"ט המצפה לרחמי שמים מרובים ,ושיתקיים בנו "והסירותי מחלה מקרבך"

וואס האבן מורא אז זייערע קינדער וועלן געשעדיגט ווערן.
יעדע נדנוד פון א חשש פיקוח נפש.
ס'איז אמת אז מעגליך אז אלס די מדריגה פון
ה.
דער אויספיר איז ,אז עס איז איבערגעצייגט
ו.
בטחון מעג א מענטש זיך פירן נישט צו נעמען די וואקסינען ,געווארן אז דאס וואקסינירן העלפט צו פארמיידן דאס
און זיך פארלאזן אויפן אויבערשטן )אז עס וועט אים קיין פארשפרייטונג פון די מחלוה ,דעריבער ליגט א פליכט אויף
וואקסינען) ]דאס
אויךהר-אןנוף,נעמען
שלעכטס נישטרח'געשען
4 Katzenelbogenצו פארמיידן אז די
וואקסינירן זיין קינד ,כדי
 Jerusalemצו
Tel: 02-6519610יעדן טאטן
St, Har-Nof,
ירושליםדית"ו טל:
קצנלבוגן ,4
איז אין פאל ער האלט טאקע אין די מדריגה פון בטחון אין מחלה זאל נישט פארשפרייט ווערן ,ווי עס איז דער דין פון
אלע ענינים[ .אבער בטחון איז נאר שייך פאר יעדן מענטש די תורה אז אין דעם פאל גייט מען נאך דער מערהייט פון
פאר זיך אליינס ,בינו לבין קונו .אבער אויף א פלאץ וואס די מומחים )וואס זאגן אז מען דארף דאס נעמען) ,און כל
איז נוגע אריינצוברענגן אנדערע אין א סכנת נפשות ,טאר א שכן דא וואס עס איז דער מיינונג פון רובא דרובא פון די
מענטש נישט צולאזן אז אנדערע זאלן ח"ו אריינפאלן אין א דאקטוירים ,ווי אויך דער מיינונג פון די העלט-דעפארמענט
סכנה דורך אים ,נאר ער מוז טון לויט די דינים פון די תורה אז מען דארף געבן וואקסינען )דעריבער איז די הלכה אז די
ביי הצלת נפשות.
עלטערן דארפן זיך צושטעלן דערצו ).אויך האבן די הנהלות
דעריבער האבן די הנהלות התלמוד תורה דעם רעכט זיך התלמוד תורה דעם ערלויבעניש צו פארדערן אז די קינדער
צו פירן כדין תורה ,און זיי מעגן פאדערן אז די קינדער וואס וואס זענען נישט וואקסינירט זאלן נישט אריינגעלאזט ווערן
זענען נישט וואקסינירט זאלן נישט אריינגעלאזט ווערן אין אין די תלמוד תורה.
תלמוד תורה .טראץ וואס ביטול תלמוד תורה פון קינדער
אלעס וואס מיר האבן געשריבן איז בנוגע ארץ ישראל,
איז זייער א הארבע זאך ,ווייל די הלכה איז דאך אז מען אבער וואס עס איז נוגע פאר אמעריקע אויף דעם זאלן דן
טאר נישט מבטל זיין די תשב"ר אפילו צו בויען דעם בית זיין די דארטיגע רבנים און אדמורי"ם ,זיי זאלן הערן דעם
המקדש .דאך דא ווען עס רעדט זיך פון א חשש סכנה ,מיינונג פון די דאקטוירים און מחליט זיין וואס עס איז דער
אפילו ווען עס איז נאר א חשש פון א ווייטע סכנה ,טארן זיי דין פון די תורה ,און זייער כוונה זאל זיין נאר לשם שמים
נישט אריינברענגן אנדערע אין סכנה )און מען מוז זיי נישט מברר צו זיין די הלכה ,אזוי וועלן זיי האבן סייעתא דשמיא,
אריינלאזן אין די תלמוד תורה).
און יעדער וואס וועט היטן די מצוה פון לשמוע דברי חכמים
אויסער דעם וואס עס איז א חילול ה' ,וואס מ'געט וועט נישט וויסן פון קיין שלעכטס.
דערמיט א א פרייע געלעגענהייט פאר די מינים און פושעים
איך בין שטארק טרוד בצרכי רבי און מיט די ישיבה,
דערמיט אפצושפעטן פון ערליכע אידן )מיט דעם וואס זיי דיבער האבן איך געשריבן קורץ ,ווער עס פארשטייט
זאגן) אז די מחלה ברעכט אויס דייקא צווישן חרד'ישע אידן ,וועט פארשטיין צו פארברייטערן דעם ענין .ידידו הדוש"ט
און זיי שרייען נאכדעם אז ביי די רעליגע פון ערליכע אידן המצפה לרחמי שמים מרובים ,און האפט אז עס וועט מקוים
איז מען נישט חושש אויף פיקוח נפש ,אין די צייט וואס דער ווערן ביי אונז דער פסוק והסירתו מחלה מקרבך וכו'.
אמת איז פונקט פארקערט ,אונזער תורה איז חושש אויף
הנני המצפה לרחמים שמים מרובים,
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מעמד יציקת הבורות ביים נייעם ביהמ"ד
ומקוה "קשאַנוב" אָּפגעהאַלטן בראשות
כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א
וואכן צוריק
געווארן עטליכע ָ
באנייט ָ
נרא – ביהמ"ד ַ
מא ָ
טאון ָאוו ָ
אינעם נייעם געגנט "שכונת ווערצבערגער" אין ַ
באכנער שליט"א רב הביהמ"ד ,איידעם פון נדבן און אונטערנעמער
בראשות הרה"ג רבי מנחם מענדל ָ
הרבני הנגיד ר' חיים נחום ווערצבערגער הי"ו

א גייסטרייכער מעמד "יציקת הבורות"
איז אפגעהאלטן געווָארן פַארגַאנגענעם
מָאנטָאג ,ב' אחרי א' ,ווען מ'הָאט
געגָאסן די בורות פון די נייע מהודר'דיגע
מקוה ווָאס ווערט געבויט אין ביהמ"ד
"קשַאנוב" בגלילות קרית יואל ,ווָאס איז
אָ ּפגערָאכטן געווָארן בראשות כ"ק מרן
רבינו הגה"ק שליט"א והגה"צ הדומ"ץ
שליט"א ,נָאכפָאלגענד מיט א הערליכער
מסיבת לחייםַ ,ארויסצוברענגען די
שמחה פון דער הרחבת גבולי הטהרה
אין די נייע געגענטער ַארום קרית יואל.
דער קשַאנובער ביהמ"ד איז געעפענט
געווָארן אין די נייע געגענט "שכונת
ווערצבערגער" ווָאס געפונט זיך אין די
גלילות פון די שטָאט ,אין "ווילעדזש
ָאוו מָאנרָא" ממש ביים גרעניץ הַארט
פַאר'ן ַאריינקומען קיין קרית יואל ,גלייך
נָאך די מאמבאשא פייער-גַארַאדזש,
וואו עס זענען אויפגעבויט געווָארן
א צָאל נייע הערליכע רחבות'דיגע
דירותַ ,אהערגעשטעלט לויט די טַאון-
סטַאנדַארטן און מעגליכקייטן ,דורך דעם
חשוב'ן אונטערנעמער און בוי-מייסטער
הרבני הנגיד ר' חיים נחום ווערצבערגער
הי"ו ,וועלכער הָאט שוין זוכה געווען
ַאהערצושטעלן עטליכע גרויסע דירות
ּפרָאיעקטן לענגאויס די גַאנצע שטָאט
קרית יואל ,ועוד ידו נטוי' בעזהשי"ת.

ווי זיין שטייגער ביי ַאלע דירות,
הָאט ר' חיים נחום ַאהערגעשטעלט
די הייזער אין די נייע שכונה מיט
ַאלע בַאקוועמליכקייטןָ ,אבער נישט
נָאר בגשמיות ,נָאר מתחלה אן ווען
דער ּפרָאיעקט הָאט זיך ָאנגעהויבן צו
ַאנטוויקלען ,הָאט ר' חיים נחום שוין
ַאריינגעלייגט אין די ּפלַאנירונגען
א ּפַאסיגן מקום וואו מ'זָאל קענען
ַאהערשטעלן א סּפעציעלן ביהמ"ד
פאר די תושבים אין די געגענט ,מיט
עקסטערע צוגערישטע ּפלַאץ ,דָארט אויך
ַאהערצושטעלן א הערליכע מהודר'דיגע
מקוה ,אויסגעהַאלטן לויט ַאלע חומרות
און ּפוסקים ,ראשונים ואחרונים.
מיט א צייט צוריק הָאבן די ערשטע
איינוואוינער אין די נייע געגענט שכונת
ווערצבערגער ,שוין ָאנגעהויבן זיך
ַאריינצוציען אין זייערע נייע דירות ,און
מיט עטליכע ווָאכן צוריק ,פַארגַאנגענעם
"שבת זכור" העעל"ט איז בשטומ"צ
געעפענט געווָארן דער נייער ביהמ"ד
אין די געגענט ,אויף וועלכן הרב הגאון
רבי מנחם מענדל בָאכנער שליט"א ר"מ
בישיבת בָאבוב-מָאנסי ,איז אויפגענומען
געווָארן ַאלס רב פונעם ביהמ"ד .דער
נייער רב שליט"א איז דער איידעם
פונעם אונטערנעמער מוה"ר חיים
נחום ווערצבערגער הי"ו ,און איז פקיע

מרן רבינו שליט"א ביים גיסן די בורות

הגה"צ הדומ"ץ שליט"א ביים גיסן די בורות

שמי' ַאלס געווַאלדיגער תלמיד חכם,
ודבריו נשמעים ביי די הערליכע דרשות
ודברי תורה ,מלאים זיו ומפיקים נוגה,
פון וועמען די מתּפללי ביהמ"ד וועלן
בעזהשי"ת שטַארק נהנה זיין.
דער ביהמ"ד הָאט בַאקומען דעם
נָאמען "קשַאנוב" לשמו ולזכרו פון
הרה"ק רבי שלמה מקשַאנוב זי"ע פון
וועמען דער רב הביהמ"ד שליט"א איז
ַאן אייניקל בן אחר בן.
נָאכדעם ווָאס דער ביהמ"ד גייט אן
שוין עטליכע ווָאכן מיט גרויס הצלחה,
איז מען ַאצינד געגַאנגען מחיל אל
חיל ,ווען מ'הָאט ָאנגעהויבן צו בויען
די נייע הערליכע מהודר'דיגע מקוה
אין די געגענט ,וועלכע וועט בעז"ה
שטיין גרייט צום בַאנוץ פאר די חשוב'ע
תושבים אויף יעדן שבת ויום טובַ ,אזוי
צו קענען מיטהַאלטן די תפלות אין
ביהמ"ד מתוך טהרה ,כידוע מּפי ספרים
וסופרים דער גרויסער ענין דערפון.
די ּפלענער פון די מקוה זענען
ַאהערגעשטעלט און אויסגעַארבעט
געווָארן אין די פריערדיגע ווָאכן ,און
אין די נָאכפָאלגענדע טעג הָאט מען
צוגעגרייט דעם בָאדן צו קענען בַאלד
צוטרעטן צו די בויַ-ארבעט פון די נייע
מקוה.
פַארגַאנגענעם מָאנטָאג אחרי א',
איז פָארגעקומען דער מעמד "יציקת
הבורות" צו וועלכן עס איז סּפעציעל
געקומען מיטצוהַאלטן כ"ק מרן רבינו
הגה"ק שליט"א ואתו עמו הגה"צ
הדומ"ץ שליט"א ,וועלכע הָאבן
מיטגעהַאלטן די גַאנצע צייט בשעת'ן
גיסן די בורות ,זיכער צו מַאכן ַאז ַאלעס
איז אויסגעהַאלטן על צד היותר טוב.
ביי דעם מעמד הָאבן זיך אויך ָאנגעזען
די חשוב'ע תושבים ווָאס וואוינען שוין
אין די געגענט ,צוזַאמען מיט'ן רב
הביהמ"ד הרה"ג רבי מענדל בָאכנער
שליט"א ,ווי אויך דער אונטערנעמער
הרה"ח ר' חיים נחום הי"ו ולידו אביו
הרבני הנכבד המפואר מוה"ר הערש
אלימלך ווערצבערגער הי"ו ראה"ק
דקהל ויואל משה אין מָאנסי ,ווי אויך
דער פָאטער פונעם רב שליט"א ,זיין
זיידע הרבני הנכבד המפו' מוה"ר שלום
בָאכנער הי"ו און הגה"צ רבי שלמה
רובין שליט"א רב דביהמ"ד ציעשנוב.
ָאנקומענדיג צום מעמד איז כ"ק מרן
רבינו שליט"א אויפגענומען געווָארן
דורכ'ן בוי-אונטערנעמער מוה"ר חיים
נחום הי"ו וועלכער הָאט געצייגט פַאר'ן
רבי'ן שליט"א דעם גַאנצן ּפרָאיעקט,
ווָאס מ'הָאט שוין געבויט ,און וואו
מ'גרייט זיך בקרוב צו בויען די נייע
דירות אין די געגענט ,זָאגענדיג דערביי
ַאז ווען עס איז ווען די רעדע פון א
ּפרָאיעקט אינערהַאלב דעם "קרית יואל
ווילעדזש" ווָאלטן די נייע דירות שוין
לַאנג געווען פַארטיג ,נָאכדעם ווי עס
ווערט מָאמענטַאל אָ ּפגעהַאלטן צוליב
פַארשידענע ביוקרַאטישע פראבלעמען
פון די מָאנרָא ווילעדזש-בַאַאמטע.
דַאן הָאט מען צוגעטרעטן צום בוי-
ַארבעט פון די נייע מקוה ,און דער רבי
שליט"א הָאט ָאנגעהויבן צו גיסן די
בורות ,נָאכפָאלגענדיג מיט די רבנים,

הגאון הדומ"ץ שליט"א ,הגה"צ רב
דביהמ"ד ציעשנוב שליט"א ,און די
ַאנדערע משתתפים וועלכע הָאבן זיך
מתעסק געווען בדבר מצוה ביים גיסן די
בורות פון די מקוה מפוארה.
ביים גיסן די בורות זענען
צווישן
געווָארן
אויסגעשמועסט
די רבנים שליט"א ַאלע הלכה'דיגע
ַאסּפעקטן ַארום ,ווען דערביי הָאט דער
רבי שליט"א איבערגעגעבן פַארשידענע
הוראות פַאר'ן רב הביהמ"ד ,און ַאזוי
אויך דורך הגה"צ הדומ"ץ שליט"א
וועלכער איז דער מפקח צו פַארזיכערן
דעם כשרות פון די נייע מקוה.
נָאכ'ן פַארענדיגן גיסן די בורות איז
מען ַאריין אין די נייע דירה פונעם רב
הביהמ"ד הרה"ג רבי מענדל בָאכנער
שליט"א ,וואו עס איז אָ ּפגעהַאלטן
געווָארן א מסיבת לחיים ,בעיקר מיט
שהכל-קעיק צוליב חומרא דחג הּפסח,
און עס הָאט זיך ַאנטוויקלט א שיינער
שמועס איבער די נייע שכונה ,אויף ווָאס
ר' חיים נחום הָאט דערמַאנט ַאז דער רבי
שליט"א הָאט אים ָאנהייב ווינטער אים
מייעץ געווען עס קורא שם זיין מיט'ן
נָאמען "שכונת ווערצבערגער"ַ .אזוי

אויך הָאט מען געשמועסט איבער די
חשוב'ע זיידעס פון ר' חיים נחום הי"ו
און פון זיין איידעם דער רב הביהמ"ד
שליט"א.
דַאן הָאט מען געהערט ּפַאסיגע דברי
תורה פונעם רב הביהמ"ד הרה"ג רבי
מענדל בָאכנער שליט"א ,און דערנָאך
הָאט דער רבי שליט"א געוואונטשן לחיים
פַאר'ן גַאנצן ציבור ,פַאר'ן רב הביהמ"ד
שליט"א ובפרט פַאר'ן אונטערנעמער
און נדבן ר' חיים נחום הי"ו ,און עס הָאט
זיך ַאנטוויקעלט א שיינער שמועס פון
רבי'ן שליט"א צוזַאמען מיט הרב החסיד
ר' שלום בָאכנער הי"ו וועלכער הָאט
דערציילט ּפַאסיגע זכרונות פון די שטָאט
קשַאנוב וואו ער איז געבוירן און נתגדל
געווָארן יונגערהייט.
מ'הָאט געזינגען עטליכע ניגונים ,און
דַאן הָאט מען ַארויסבַאגלייט דעם רבי'ן
שליט"א ברוב ּפאר והדר.
ַאצינד טוט מען פָארזעצן מיטן בויען
די מקוה ווָאס וועט הָאפענטליך זיין
פַארענדיגט ביז א קורצע צייט ,ווען עס
וועט דינען ַאלס מקום טהרה פאר די
גַאנצע געגענט ַארום.

ביים מעמד לחיים אין שטוב פון רב הביהמ"ד ,בראשות מרן רבינו שליט"א

הרה"ג רב הביהמ"ד שליט"א טרעט אויף
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פרייע איבערזעצונג פון אפהאנדלונג אין די אלגעמיינע  NBCפרעסע איבער די אנטי-וואקסין באוועגונג

ברוקלין מיזעלס אויסברוך :וויאזוי א גלאנציגע ביכל פארשפּרייט
אנטי-וואקסין מעסעדזשעס אין ארטאדאקסישע קאמיוניטיס

די וואקסין סעיפטי ביכל" קוקט אויס לעגיטים אבער איז אנגעפילט מיט ווילדע קאנספּיראציע טעאריעס און אומפּינקטליכע"
אינפארמאציע
אפריל 2019 ,12

ווען ניו יארקער באאמטע האבן די וואך דערקלערט א
"פאבליק העלט עמערדזשענסי" אין טיילן פון ברוקלין,
ּ
פארלאנגענדיג צו נעמען די נויטיגע וואקסינען אין א פארזוך
צו אפשטעלן די סיטי'ס ערגסטע מיזעלס אויסברוך אין כמעט
 30יאר ,האבן געזונט אדוואקאטן אנגעוויזן אויף עפעס וואס
זיי האלטן איז א הויפט קוואל פון אומריכטיגע אינפארמאציע
אין די באטראפענע געגנטער.
די פאלשע מעסעדזשעס וואס זיי זאגן אז דאס האט
איבערצייגט הונדערטער ניו יארקער איינוואוינער נישט צו
וואקסינירן זייערע קינדער זענען נישט פארשפרייט געווארן
דורך די אינטערנעט ,נאר דורך א גלאנציגע מאגאזין געשריבן
קאפיעס פון
דורך און פאר ארטאדאקסישע אידישע עלטערןּ .
דעם מאגאזין זענען פארשפרייט געווארן אויף אן אופן וואס
קלינגט אלטמאדיש אין דער היינטיגער וועלט פון פאלשע
אינפארמאציע – דורך משפחה ,פריינט און שכנים.
"די וואקסין סעיפטי ביכל" קוקט אויס לעגיטים אבער
קאנספיראציע טעאריעס
ּ
איז אנגעפילט מיט ווילדע
אומפינקטליכע אינפארמאציע .דאס ביכל ,וואס איז
ּ
און
ארויסגעגעבן געווארן דורך אן אנאנים-געפירטע גרופע
"פערענטס עדיוקעשאן ענד אדוואקעטינג פאר
וואס הייסט ּ
טשילדערנ'ס העלט" ,אדער אין קורצן  ,PEACHלייקנט
אפ די קלאר-באשטעטיגטע סכנות פון אזעלכע מחלות
ווי מיזעלס און ּפאליא ,מאכט אוועק די ווירקזאמקייט פון
וואקסינען אין אויסראטן די מחלות ,און פארגלייכט דאס
וואס די אמעריקאנער רעגירונג שטופט צו געבן וואקסין צו
די מעדיצינישע אכזריות פון נאצי דייטשלאנד.
אינערהאלב אירע  40זייטן ,צווישן קאריקאטורן וואס
אפ פון דער מעדיצינישער וועלט ,טוט דער PEACH
שפעטן ּ
ּ
מאגאזין אומריכטיג אראפמאלן כאילו וואקסינען זענען
"טאקסינס" .זיי טענה'ןָ ,אן צושטעלן
געמאכט פון שעדליכע ַ
באווייזן ,אז וואקסינען זענען די גרעסטע געפאר אין לאנד צום
געזונט פון די איינוואוינער ,פארבינדן מיט אויטיזם,ADHD ,
פלוצימ'דיגע "קריב" טויט )Sudden Infant Death
 ,)Syndromeפארלוירענע פיצלעך און אנדערע מחלות.
אין א מעסעדזש פון דעם ביכל'ס ארויסגעבער ווערט
ערקלערט פארוואס  PEACHאיז אן אנאנימע ארגאניזאציע,
]אן קיין נאמען ווער עס שטייט אונטער דעם[" :ביטע זייט
ָ
אונז מוחל פאר אונזער אנאנימיטעט .עס איז נישט ווייל מיר
גלייבן נישט אין אונזער מיסיע .מיר גלייבן! עס איז נאר צוליב
דעם וואס אסאך פון אונז האבן געליטן אביוז פון אנדערע
קאמוניטי מיטגלידער פאר'ן צווייפלען אין די מעדיצינישע
אויטאריטעטן און אדוואקירן פאר קינדער'ס געזונט".
אבער לויט די "ניו יארק סטעיט'ס דעפארטמענט אוו
סטעיט" און אינטערנעט רעגיסטראציע רעקארדס ,קוקט
אויס ווי  PEACHשיינט צו זיין פארבינדן סיי צו א לאנגיעריגע
מיס-אינפארמאציע האטליין וואס צילט די ארטאדאקסישע
קאמיוניטי און צו "ענריטשד ּפערענטינג" )Enriched
 ,)Parentingא וועבסייט וואס שטופט פאראויס "ניו-
עידזש" הייל-מיטלען פון א אידישן פערספעקטיוו זייט ביי
זייט מיט וואקסין קאנספיראציעס.
דער וועבסייט פון "ענריטשד ּפערענטינג" שטעלט ארויס
צוגעפוצטע בילדער פון קינדער וואס קלויבן בלומען אין
ּ
פעלדער פון לאווענדער צוזאמען מיט ארטיקלען וואס
ערקלערן פארוואס דער זארג פון א מיזעלס אויסברוך
איז איבערגעטריבן .עס אנטהאלט ארטיקלען וויאזוי
איבערצוקומען די אנגעצויגנקייט אז מ'דארף שוין "צוריק צו
דער ארבעט" און וויאזוי צו היילן " טרעקט אינפעקציעס"
מיט הערבס .עס איז אויך דא א פארום וואו מיטגלידער טיילן
וער-דאו" רעצעפטן און אלטערנאטיווע
ָ
"סא
ַ
מיט זייערע

קענסער טריטמענטס.
דאס איז נישט בלויז ציענד ,נאר עס ארבעט .פארשונגען ווייזן
אז דאס צוזאמשטעלן פאלשע אנטי-וואקסין אינפארמאציע
האמעאפאטיע און דיעטעס
ּ
מיט אלטערנאטיווע מעדיצין,
פון אזעלכע סארטן ,איז איינס פון די פאפולערסטע און
ווירקזאמסטע טעכניקן וואס ווערט גענוצט דורך אנטי-
פאראויסשטופן זייער אגענדע.
ּ
וואקסינאציע מענטשן צו
"ווען א שטיקל פאלשע אינפארמאציע ווערט צוגעשטעלט
צו אנדערע מיינונגען ,גלויבונגען און אויפפירונגען וואס
איינער האט שוין אנגענומען אלס אמת ,ווערט יענע פאלשע
אינפארמאציע גרינגער צו פארשטיין און אננעמען ",זאגט
מעגהאן ברידזשיד מאראן ,א געהילף ּפראפעסאר אין "דזשאן
האפקינס בלומבערג סקול אף ּפאבליק העלט"" .און אנטי-
ּ
וואקסין וועבזייטלעך קענען דאס אויסנוצן דורך פארבינדן
מיסאינפארמאציע איבער וואקסינען מיט אלטערנאטיווע
מעדיצין אדער האליסטישע העלט-קעיר".
אין  ,2017האבן ארטאדאקסישע אידן פון ּפיטסבורג –
וואס האלטן שטארק פון וואקסינאציעס – זיך באקלאגט אז
 PEACHהאט געצילט אויף זייער געגנט דורך ארויסשיקן
קאפיעס פון דעם ]דערמאנטן[ ביכל.
אומגעבעטענע ּ
זינט עס האט זיך אנגעהויבן דער מיזעלס אויסברוך אין ניו
יארק אין אקטאבער ,זענען שוין  285קעיסעס באשטעטיגט
געווארן אין דער סיטי ,וואס רוב פון זיי זענען קינדער
וואס זענען נישט וואקסינירט אדער טיילווייז וואקסינירט,
ברענגענדיג צו  21פאציענטן וואס האבן געדארפט
אריינגעפירט ווערן אין שפיטאל און פינף וואס זענען אריין
אין "אינטענסיוו קעיר יוניט" ]די אפטיילונג אין שפיטאל וואו
עס ווערן באהאנדלט פאציענטן מיט גאר ערנסטע אדער
לעבנס געפארפולע קרענק און דארפן נאכאנאנדע קעיר[.
דער אויסברוך ,אזוי ווי אנדערע אין פארגאנגענעם יאר
אין ניו יארק און ניו דזשערזי ,פארשפרייט זיך אינערהאלב
ארטאדאקס-אידישע קאמיוניטיס.
בלימא מארקוס ,א נוירס אין מעמאריעל "סלאען
קעטערינג קענסער צענטער" און א מיטגליד פון די
"ארטאדאקס-אידישע נוירסעס אסאסיעשאן" ,האט געזאגט
פאר'ן "ניו יארק בלאג גאטעמיסט" אז דער מאגאזין "איז
ראפאגאנדע" וואס איז
א שטיק אנטי-וואקסינאציע ּפ ּ
איבערהויפט ווירקזאם אין דער ארטאדאקסישער קאמיוניטי
אין טייל צוליב "א כמעט גענעטישע פחד צי סיי וואס די
רעגירונג זאגט איז אמת".
דר .אקסיריס בארבאט ,די סיטי'ס העלט קאמישאנער ,האט
געזאגט דינסטאג אז דער אויסברוך "ווערט געטריבן דורך א
קליינע גרופע פון אנטי-וואקסיניסטן אין זייערע געגנטער .זיי
טוען פארשפרייטן געפארפולע מיס-אינפארמאציע באזירט
אויף פאלשע סייענס".
במשך די לעצטע צען יאר ,טוט  PEACHפארשפרייטן
דורך די "עקרת הבית האטליין" ,א רעקארדירטע-מעסעדזש
צענטער פאר ארטאדאקסישע פרויען ,אומבאגרינדעטע
פחדים איבער וואקסינען אין דער ארטאדאקסישער
סקעפטישע עלטערן זיי צו פארמיידן.
ּ
קאמיוניטי און העלפט
חנה זילבער ,41,פירט שוין אן די קאנפערענץ קאלס זינט
ווייניגסטנס  ,2011לויט די אדווערטייזמענטס אין אידישע
מאגאזינען .אין  ,2014לויט אינטערנעט רעגיסטראציע
רעקארדס ,האט זילבער אפגעקויפט די דאמעין נאמען פון
 – PeachMoms.orgא וועבסייט וואס איז קיינמאל נישט
געגאנגען ווייטער ווי די "וועט ערשיינען בקרוב" פאזע.
זילבער האט זיך אפגעזאגט פון געבן אן אינטערוויו ווען
דער "גאטעמיסט" האט געקלונגען ביי איר טיר לעצטן
חודש ,אבער האט באהויפטעט אז דער "צענטער פאר דיזיז
קאנטראל און פריווענשאן" )" )CDCזאגט אסאך פאלשע
זאכן ",האט "גאטעמיסט" באריכטעט .זילבער האט נישט

געענטפערט צו אן אימעיל און טעקסט מעסעדזש וואס
האט געבעטן זי זאל געבן א קאמענטאר ,און א פרוי וואס
איז ארויסגעקומען פון זילבער'ס אפארטמענט דינסטאג האט
איגנארירט פראגעס פון אן " NBCניוס" רעפארטער.
עס זענען דא עטליכע פארבינדונגען צווישן  PEACHאון
"ענריטשד ּפערענטינג" אין אנליין און פאבליק רעקארדס.
ן-פראפיט גרופע ביי
נא ּ
 PEACHאיז רעגיסטרירט אלס א ָ
די ניו יארק סטעיט'ס "דעפארטמענט אף סטעיט" .אין די
סטעיט רעקארדס ,טוט  PEACHבאצייכענען "ענריטשד
ּפערענטינג" – וואס באצייכנט זיך אלס אן ארגאניזאציע
וואס זוכט צו "אינפארמירן עלטערן איבער וויאזוי צו
זארגן פאר זייערע קינדער'ס לעבנסלענגליכע פיזישע און
עמאציאנעלע וואוילזיין" – אלס איר וועבסייט .אין דער
פארגאנגענהייט ,האט די "דאנעיט" ]זייט מנדב[ לינקס פון
די "ענריטשד ּפערענטינג" סייט געפירט די באשטייערער
צו א דאונעישאן פלאץ פאר  .PEACHאון די וועבסייט
 enrichedparenting.orgאיז רעגיסטרירט געווארן אין
 2015אונטער דעם אימעיל אדרעס פון גרינדער און יעצטיגער
פרעזידענט רעבעקע ]רבקה[ פליישמאן ,און רעכנט אויס
"פערענטס עדיוקעטינג און
אלס איר ארגאניזאציע'ס נאמען ּ
אדוואקעטינג פאר טשילדרענ'ס העלט" ].[PEACH
טעלעפאן רופן און אימעילס צו "ענריטשד ּפערענטינג"
און צו פליישמאן זענען נישט געענטפערט געווארן .אין א
טעקסט פון דעם טעלעפאן נומער וואס ווערט אנגעגעבן אויף
"ענריטשד ּפערענטינג'ס" וועבסייט ,האט א מענטש וואס
האט אנטזאגט זיך צו אידענטיפיצירן ,געלייקנט סיי וועלכע
פארבינדונג מיט'ן ביכל.
קאפיע פון דעם מאגאזין ,וואס רעכנט אויס "ענריטשד
א ּ
ּפערענטינג" צווישן די ערשטע פון אכט "הילפבארע
וועבסייטס" ,טוט יעצט ערשיינען אויף די "ענריטשד
ּפערענטינג'ס" וועבסייט אין אן אפטיילונג וואס ווערט
באצייכנט "עסעטס".
פרעגנדיג איבער די אומצאליגע פארבינדונגען ,איז
געקומען אן ענטפער דורך א טעקסט.
"ענריטשד ּפערענטינג" איז א ] DBAביזנעס נאמען[ פון
ּ'פערענטס עדיוקעטינג & אדוואקעטינג פאר טשילדרענ'ס
העלט ,אינק ,".האט דער טעקסט זיך געליינט" .אונזער
ארגאניזאציע איז נישט פארבינדן מיט  PEACHמאגאזין .מיר
זענען אן ארגאניזאציע וואס שטיצט א רעליגיעזע ,פילאזאפישע,
און מעדיצינישע אויסוואל .מיר זענען נישט ,און מיר זענען
קיינמאל נישט געווען 'אנטי' קיין שום זאך אויסער פון צווינגען
און נישט געבן ציווילע פרייהייטן .מיר שטיצן אז אלע עלטערן
זאלן קענען מאכן אינפארמירטע באשלוסן און האבן די רעכט
צו מאכן זייער אויסוואל .אונזערע אקטיוויטעטן צילן אויף
אפציעס פאר א ברייטע אויסוואל פון
עדיוקעשאן און געזונט ּ
טעמעס ,נישט באגרעניצט צו וואקסין אינפארמאציע".
פון  2015ביז'ן פרילינג פון  – 2018בערך דער אנהייב פון
דעם יעצטיגן מיזעלס אויסברוך – האט די וועבסייט פון
"ענריטשד ּפערענטינג" געהאט א גרויסע אפטיילונג אויף איר
הויפט בלאט באשטימט פאר וואקסינען ,לויט ווי אינטערנעט
רעקארדס ווייזן.
די גאנצע אפטיילונג ,וואס האט געהאט צענדליגער
ארטיקלען און לינקס צו פלעצער וואס שטופן פאלשע
וואקסין אינפארמאציע ,איז אראפגענומען געווארן ווען די
גרופע האט זיך איבערגעמאכט איר ברענד און פונדאסניי
אנגעהויבן די וועבסייט ערגעץ נאך פארגאנגענעם אויגוסט.
די איבערגעמאכטע ברענד איז געקומען מיט א שיינע
נייע וועבסייט ,אן איבערגעמאכטע אינטערנעט אנוועזנהייט,
און א ווייניגער אפן-און-גראב צוגאנג צו שטופן אנטי-
וואקסינאציע" .ענריטשד ּפערענטינג" שיינט צו שטרעבן צו
ווערן א לייף-סטייל ברענד.

דורך "ענריטשד ּפערענטינג" ,האט פליישמאן שוין
אנגעפירט אוונטן וואס האבן פארגעשטעלט ּפראקטיצירער
פון "האליסטיק העלט" ,אזוי ווי די לאנג איילענד
ּפידיעטרישען לאורענס ּפאלעווסקי ,א שטערן אין דער
אנטי-וואקסין וועלט וואס איז ערשינען אין ווייניגסטנס איין
אנטי-וואקסין דאקומענטערי ,און דר .לעאנארד קונדעל ,א
דענטיסט וואס איז באשטראפט געווארן אין קאנעטיקוט און
ניו יארק נאכ'ן ווערן באשולדיגט אין אומריכטיג באהאנדלען
א פאציענט אין  ,2011וואס ּפראקטיצירט א "האול באדי
אפראוטש" ]"גאנצע קערפער צוגאנג"[ צו דענטיסטעריי.
קונדעל איז פליישמאנ'ס פערזענליכע פאמיליע דענטיסט,
ווארט-צימער
לויט איר אינסטאגראם אקאונט ,און אין זיין ַ
האלט ער אן "ענריטשד ּפערענטינג לייברערי" אנגעפילט מיט
כמעט בלויז אנטי-וואקסינאציע ביכער.
"איך קוק נישט ָאן 'ענריטשד ּפערענטינג' ווי בלויז אנטי-
וואקסין ",האט געזאגט לענא ּפאדאלסקי ,דער מענעדזשער
פון קונדעל'ס אפיס ,וואס האט געענטפערט צו א פארלאנג
אז ער זאל קאמענטירן" .איך בין שוין געווען צו עטליכע
סעמינארן און עס איז גאנץ בא'טעמ'ט .ממילא האלט איך
נישט אז זיי זענען קאנטראווערסיאל .זיי זענען עפעס אזוי ווי
עכט פארגעשריטענע סארט געדאנקען".
"ספ ַא נאכט פאר
צווישן אנדערע אוונטן איז געווען א ּ
דעם קערפער ,מוח און גייסט" ,וואס האט פארגעשטעלט
האמעאפאטיע לערער וואס פארשפרייט הערבעל
ּ
א
דעפרעסיע און ענקזייעטי .לעצטנס האט די
ּ
רפואות פאר
גרופע ארגאניזירט קלענערע גרופע סעסיעס פאר לאקאלע
ברענטשעס איבער זעקס סטעיטס מיט מאנאטליכע טעמעס
ווי "בלום ווהעיר יו ַאר ּפלענטעד" ]בלי וואו דו ביסט
איינגעפלאנצט[.
דער "פעיסבוק" בלאט פון "ענריטשד ּפערענטינג" האט
מער ווי  1,900נאכפאלגער .און עס קומט אן ווייטער ווי
די ארטאדאקסישע קאמיוניטי ,ווי איר פרעזידענט און א
"סטא ּפ
ַ
שותף באשטייערט ארטיקלען און שרייבט אויף
מענדעטארי וואקסינעשאן" ,וואס איז פעיסבוק'ס גרעסטע
און מערסט אקטיווע פריוואטע אנטי-וואקסינאציע גרופע
מיט  162,000מעמבערס.
משה קאהאן ,47 ,פון ברוקלין ,וואס ווערט אויסגערעכנט
אלס א געהילף-רעדאקטאר אין 'PEACHס ביכל ,שרייבט
אפט אויף "ענריטשד ּפערענטינג'ס" פעיסבוק בלאט .אויסער
העלפן אנפירן "ענריטשד ּפערענטינג'ס" בלאט ,טוט קאהאן
אויך אנפירן די גרופע "אידן און וואקסינען" ,וואס האט קודם
סקעפטיקער" .ער האט נישט
ּ
געהייסן "אידישע וואקסין
באלד געענטפערט צו פראגעס געשיקט אין אימעיל.
ביז מיטוואך ,זענען ווייניג ארטיקלען איבער וואקסינען
געבליבן אויף די "ענריטשד ּפערענטינג" וועבסייט .אן
ארטיקל פון בנימין ראטשטיין – אן אנטי-וואקסין שטיצער
וועמענ'ס מעדיצינישע לייסענס איז אוועקגענומען געווארן
אין מערילאנד און ניו יארק אין  2005און  ,2012צוליב
אומריכטיג באהאנדלען ּפאציענטן מיט אינטראווינעס
וויטאמינען און היידראדזשין ּפעראקסייד – האט געשריבן אז
מיזעלס איז נישט קיין געפאר פאר א מענטשנ'ס לעבן און
די אומוואקסינירטע זאלן בלויז נעמען וויטאמין ) .Aאזוי ווי
אנדערע אנטי-וואקסינאציע שטיצער ,טענה'ט ראטשטיין אז
ער איז נישט קעגן וואקסינירן ,בשעת'ן פארשפרייטן פאלשע
אינפארמאציע איבער זייערע אנגעבליכע געפארן).
ראטשטיין ,וועלכער פירט יעצט אן  PEACHקאנפערענץ
קאלס אויף די "עקרת הבית" האטליין ,האט לייסענס צו
ּפראקטיצירן אין ּפענסילוועניע ,אבער ער איז אונטער
ּפראבעישאן דורך די מעדיקעל באורד .דער ארטיקל איז
אראפגענומען געווארן פונעם וועבסייט מיטוואך נאך אן
אנפראגע פון "  NBCניוס".
די "יו-טוב" טשענעל און "אינסטאגראם" ּפראפייל פון
"ענריטשד ּפערענטינג" זענען נאך אלץ אנגעפילט מיט אנטי-
וואקסינאציע מאטעריאל.
דער יעצטיגער ּפאסט-אדרעס וואס שטייט אויף
"ענריטשד ּפערענטינג'ס" וועבסייט איז א פלאץ ווי עס
געפינען זיך צוויי סקול באס קאמפאניס .ארבעטער פון יענע
רעפארטער אז זיי האבן נאך
פירמעס האבן געזאגט פאר א ּ
קיינמאל נישט געהערט פון "ענריטשד ּפערענטינג".
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וואקסין באוועגונג- פרעסע איבער די אנטיNBC אפהאנדלונג אין די אלגעמיינע

Brooklyn measles outbreak: How a glossy booklet
spread anti-vaccine messages in Orthodox Jewish
communities
“The Vaccine Safety Handbook” looks legitimate but is ﬁlled with wild conspiracy theories and inaccurate data.
April 12, 2019, 12:29 PM EDT

By Brandy Zadrozny
As New York oﬃcials declared a public health
emergency in parts of Brooklyn this week,
establishing mandatory vaccinations in an
eﬀort to stop the city’s worst measles outbreak
in almost 30 years, health advocates pointed to
what they believe is a major source of vaccine
misinformation in the aﬀected neighborhoods.
The false messages that they say convinced
hundreds of New Yorkers not to vaccinate
their children weren’t spread in a Facebook
group or on YouTube, but through a glossy
magazine written by and for Orthodox Jewish
parents. Copies of the magazine were shared
in a way that seems old-fashioned in the age of
misinformation — through family, friends and
neighbors.
“The Vaccine Safety Handbook” looks legitimate
but is ﬁlled with wild conspiracy theories and
inaccurate data. Published by an anonymously
led group called Parents Educating and
Advocating for Children’s Health, or PEACH,
the handbook disputes the well-established
dangers of illnesses like measles and polio,
challenges the eﬀectiveness of vaccines in
eradicating those illnesses, and likens the U.S.
government's promotion of vaccines to the
medical atrocities of Nazi Germany.
Inside its 40 pages, between cartoons mocking
the medical establishment, PEACH’s magazine
inaccurately suggests vaccines are made up
of “toxins.” Without evidence, it claims that
vaccines are the nation’s greatest threat to
public health, linked to autism, ADHD, Sudden
Infant Death Syndrome, miscarriage and other
maladies.
A note from the handbook’s editor in chief
explains why Parents Educating and Advocating
for Children’s Health is an anonymous
organization: “Please forgive us for our
anonymity. It is not because we don’t believe in
our cause. We do! It is because many of us have
suﬀered abuse from fellow community members
for questioning the medical authorities and
advocating for children’s health.”
Yet according to New York State's Department
of State and internet domain registration
records, PEACH appears to be linked both to
a decade-old misinformation hotline targeting
the Orthodox community and to Enriched
Parenting, a website that peddles new-age
cures from a Jewish perspective alongside
vaccine hoaxes.
Enriched
Parenting’s
website
features
retouched photos of children picking ﬂowers in
ﬁelds of lavender alongside articles that explain
how concern over the measles outbreak is
overblown. There are articles about how to beat
back-to-school blues and treat urinary tract
infections with herbs. There is also a forum

where members trade sourdough recipes and
alternative cancer treatments.
It’s not just trendy, it’s eﬀective. Research
shows combining vaccine misinformation with
alternative medicine, homeopathy and diet
content this way is one of the most pervasive
and persuasive techniques used by antivaccination advocates to forward their agenda.
“When a piece of misinformation is linked to
other beliefs, attitudes, values and behaviors
that one already accepts, that misinformation
becomes easier to understand and accept,” said
Meghan Bridgid Moran, assistant professor
at the Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health. “And anti-vaccine websites can
leverage this by associating misinformation
about vaccines with alternative medicine or
holistic healthcare.”
In 2017, members of Pittsburgh’s Orthodox
Jewish community — which has largely
embraced vaccinations — complained on
Facebookthat PEACH was targeting their
neighborhoods by mailing out unsolicited
copies of the handbook.
Since the start of the New York measles outbreak
in October, 285 cases have been conﬁrmed
in the city, most of them unvaccinated or
partially vaccinated children, resulting in 21
hospitalizations and ﬁve admissions to the
intensive care unit. This outbreak, like others
last year in New York and New Jersey, spread
within Orthodox Jewish communities.
Blima Marcus, a nurse practitioner at Memorial
Sloan Kettering Cancer Center and a member of
the Orthodox Jewish Nurses Association, told
the New York blog Gothamist that the magazine
“was a piece of anti-vaccination propaganda”
that was particularly eﬀective in the Orthodox
community in part due to “an almost genetic
fear of whether what the government says is
true.”
Dr. Oxiris Barbot, the city’s health
commissioner, said Tuesday that the outbreak
“is being fueled by a small group of anti-vaxxers
in these neighborhoods. They have been
spreading dangerous misinformation based on
fake science.”
For a decade, through the Akeres Habayis
Hotline, a recorded-message center for
Orthodox Jewish women, PEACH has been
spreading unfounded fears about vaccines in
the Orthodox community and helping skeptical
parents avoid them. Chany Silber, 41, has been
moderating the conference calls since at least
2011, according to advertisements in Jewish
magazines. In 2014, according to internet
registration records, Silber bought the domain
name PeachMoms.org — a website that never
appears to have gotten past the “coming soon”
phase.
Silber declined an interview when the website
Gothamist rang her doorbell last month, but
claimed that the Centers for Disease Control

and Prevention “says a lot of fake things,”
Gothamist reported. Silber did not respond to
an email and text message requesting comment,
and a woman coming out of Silber’s apartment
Thursday ignored questions from an NBC News
reporter.
There are several connections between PEACH
and Enriched Parenting in online and public
records. PEACH is registered as a nonproﬁt
group with New York State’s Department of
State. In those state records, PEACH lists
Enriched Parenting, which describes itself
as dedicated to “informing parents on how
to promote their children's lifelong physical
and emotional well-being,” as its website. In
the past, “donate” links from the Enriched
Parenting site, accessed by the Internet
Archive’s “Wayback Machine,” led donors
to a PEACH donation page. And the website
enrichedparenting.org was registered in 2015
under the email address of founder and current
president Rebecca Fleischmann, and lists as
its organization’s name Parents Educating and
Advocating for Children’s Health, according to
historical internet domain records.
Calls and emails to Enriched Parenting and
to Fleischmann were not returned. In a text
from the phone number listed on Enriched
Parenting’s website, a person who declined to
be identiﬁed denied any association with the
handbook.
A copy of the magazine, which lists Enriched
Parenting among the ﬁrst of eight “helpful
websites,” currently appears on the Enriched
Parenting website in a section labeled “assets.”
Asked about the numerous associations,
another reply came via text.
“Enriched Parenting is a DBA of Parents
Educating & Advocating for Children’s
Health, Inc,” the text read. “Our organization
is not aﬃliated with Peach magazine. We
are an organization that supports religious,
philosophical, and medical choice. We are not,
nor ever have been ‘anti’ anything other than
coercion and loss of civil liberties. We support
informed decision making and right of choice
for all parents. Our activities are geared toward
education and health options on a wide variety
of subjects not limited to vaccine information.”
From 2015 until the fall of 2018 — about the
beginning of the current measles outbreak
— Enriched Parenting’s website had a large
section on its homepage dedicated to vaccines,
according to historical internet records.
The entire vertical, which included dozens of
articles and links to resources and research that
pushed vaccine misinformation, was removed
when the group rebranded and relaunched the
website sometime after last August.
The rebrand came with a ﬂashy new website, a
revamped social media presence, and a less inyour-face method to anti-vaccination advocacy.
Enriched Parenting seems to aspire to be a

lifestyle brand.
Through Enriched Parenting, Fleischmann
has hosted events featuring holistic health
practitioners such as Long Island pediatrician
Lawrence Palevsky, a star in the anti-vaccine
world who has appeared in at least one antivaccine documentary, and Dr. Leonard
Kundel, a dentist with disciplinary records in
Connecticut and New York after being accused
of improperly treating a patient in 2011, who
practices a “whole body approach” to dentistry.
Kundel is Fleischmann’s personal family
dentist, according to her Instagram account,
and keeps an “Enriched Parenting library” full
of almost exclusively anti-vaccination books in
his waiting room.
“I don’t associate Enriched Parenting with
anti-vaccine only,” said Lena Podolsky, the
manager of Kundel’s practice, who responded
to a request for him to comment. “I’ve been to
a couple of seminars and it's pretty cool. So I
don’t think they’re controversial. They’re sort of
really forward thinking.”
Other events included a “Spa Night for the Body,
Mind & Soul,” which featured a homeopath
who promotes herbal cures for depression and
anxiety. Recently, the group has organized
smaller group sessions for local chapters across
six states with monthly themes like "Bloom
Where You Are Planted."
Enriched Parenting’s Facebook page has over
1,900 followers. And its reach stretches beyond
the Orthodox community, with its president
and a partner contributing articles and posts in
162,000-member Stop Mandatory Vaccination,
Facebook’s largest and most active private antivaccination group.
Moishe Kahan, 47, of Brooklyn, listed as a
contributing editor in PEACH’s handbook,
often posts to Enriched Parenting’s Facebook
page. Along with helping administer Enriched
Parenting’s page, Kahan also runs the group
Jews and Vaccines, previously named Jewish
Vaccine Skeptics. He did not immediately
respond to emailed questions.
By Wednesday, few articles on vaccines
remained on the Enriched Parenting site. An
article from Binyamin Rothstein — an antivaccine advocate whose medical licenses were
revoked in Maryland and New York in 2005
and 2012 respectively, for inappropriately
treating patients with intravenous vitamins and
hydrogen peroxide — suggested measles were
not a threat to human life and the unvaccinated
should just take Vitamin A. (Like other antivaccination advocates, Rothstein contends he
does not oppose vaccinations, while spreading
misinformation about their purported dangers.)
Rothstein, who currently leads PEACH
conference calls on the Akeres Habayis Hotline,
is licensed to practice in Pennsylvania, but
he’s under probation by the medical board.
The article was removed from the website
Wednesday after an inquiry from NBC News.
Enriched Parenting’s YouTube channel and
Instagram proﬁle are still ﬁlled with antivaccination content.
The current mailing address listed on Enriched
Parenting’s website is home to two school bus
companies. Workers there told a reporter they
had never heard of Enriched Parenting.
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חברה הצלה קאלום
פאר
גייסטרייכע "מסיבת הכרת הטוב" ַ
ראמעדיקס
וואלונטירן און ּפ ַא ַ
ַארום ָ 100
פון "חברה הצלה דקרית יואל"
ראדייס –נשים צדקניות
זאלן פון בית רחל ּפ ַא ַ
ראכטפולע ַ
מיטוואך תזריע העעל"ט אין ּפ ַ
ָ
פארגעקומען
ָ
דאקטוירים וועלכע שטייען צו הילף במשך
פרויען-זאל–עטליכע ָ
ַ
באזונדער אין
רזאמלט ַ
פא ַ
וואלונטירן ַ
פון ָ
פאר קרית יואל
געשטאנען אין דינסט ַ
ַ
מאנסי און ניו סקווירא
הצלה-וואלונטירן פון ָ
ָ
באערט –
יארַ ,
פון ָ
והגלילות במשך פון מסיבה ,על כל צרה שלא תבא
די יערליכע מסיבת "הכרת הטוב"
פַאר ַאריבער  100ווָאלונטירן און
ּפַארַאמעדיקס פון חברה הצלה
דקרית יואל ,איז געּפרַאוועט געווָארן
פַארגַאנגענעם מיטווָאך ּפרשת תזריע

העעל"ט ,אויף ַא הערליכן פַארנעם,
גייסטרייך און אינטערעסַאנט ביז גָאר,
אין די ּפרַאכטפולע זַאלן פון בית רחל
ּפַארַאדייס ,וואו די חשוב'ע ווָאלונטירן
זענען געקומען מיטהַאלטן דעם הערליכן

ּפרָאגרַאם פונעם ָאוונט ,און זיך ָאנשעּפן
עמערס חיזוק אויף ווייטער.
די מסיבת הכרת הטוב דורך חברה
הצלה ווערט געּפרַאוועט יָאר-יערליך,
(פארזעצונג אויף זייט )19

דירעקטאר פון עמערדזשענסי ָא ּפטיילונג
ָ
בארימטער
ַ
מידעלטאון
ַ
יטאל אין
שפ ָ
ריזשאנעל" ּ
ָ
אין "אראנזש
וואלונטירן
פאר הצלה ָ
אויפגעטרעטן מיט לעקציע ַ
האנדלען עמערזשענסי פעלער פון:
בא ַ
איבערגעגעבן וויכטיגע ָאנווייזונגען בנוגע ַ
נאך
ריעקשאן" ,און ָ
ָ
"נימאניע"" ,אלערזשיק
ָ
"אסטמא",
דער בַארימטער דָאקטָאר ַאנוזש
ווָאהרא ,דער מעדיקל דירעקטָאר
פון עמערזשענסי דעּפַארטמענט אין
Center

Medical

Regional

Orange

אין מידעלטַאון ,הָאט פָאריגע ווָאך
דינסטָאג ּפר' תזריע העעל"ט געגעבן
ַא וויכטיגע לעקציע פַאר די מעמבערס
אין חברה הצלה ,אינעם טרענירונג
צענטער אינעם הצלה גַארַאדזש אויף
פַארעסט רָאוד ,איבער וויַאזוי צו
בַאהַאנדלען עמערזשענסי פעלער
פוןַ :אסטמא ,נימָאניעַ ,אלערזשיק
ריעקשָאן ,און נָאך.
ווי בַאקַאנט ,ווען עס קומט צו הצלת
נפשות ,ווייסן מיר די הלכה ווָאס ווערט
גע'ּפסק'נט אין שולחן ערוך (או"ח סי'
שכ"ח) "הזריז הרי זה משובח" – ווער
עס איז געשיקט איז געלויבט .דָאס
איז געזָאגט געווָארן אפילו אום שבת
ויו"טַ ,אז מ’דַארף אפילו מחלל שבת
זיין ,ווי דער כלל איז ַאז ּפיקוח נפש איז
דוחה שבת.
ָאבער כדי צו זיין דער ריכטיגער זריז,
דַארף מען מקדים זיין ַא טריט פריער,
דעם 'זהירות מביאה לידי זריזות'ַ ,אז
דער הצלה ווָאלונטיר זָאל וויסן ַאלע
ּפונקטליכע ָאנווייזונגען ,ווָאס יָא און
ווָאס נישט צו טון ,כדי ער זָאל קענען
דורכפירן די הייליגע מיסיע פון הצלת
נפשות מיט'ן ריכטיגן שלימות.
ָאט דערפַאר הָאט די הנהלה פון
חברה הצלה איינגעשטעלט ַא סדר
פון טרענירונגען ,וועלכע קומען פָאר
 2מָאל יעדן חודש ,ביי וועלכע די
הצלה ווָאלונטירן קומען זיך צונויף
אינעם טרענירונג צענטער אינעם
הצלה גַארַאדזש ,וואו זיי בַאקומען
די ריכטיגע טרעינינג וויַאזוי צו
בַאהַאנדלען עמערזשענסי פעלער ,כדי
זיי זָאלן הָאבן די נויטיגע ערפַארונג,

אין פַאל אויב עס וועט אויספעלן ה"י.
איצט הָאט די הנהלה איינגעזען
ַאז ס'איז וויכטיג ַאראָ ּפצוברענגען ַא
ּפרָאפעסיָאנַאלן דָאקטָאר ,וועלכער
צייכנט זיך אויס אויפ'ן געביט פון
עמערזשענסי סיטוַאציעסַ ,אז ער זָאל
איבערגעבן וויכטיגע ָאנווייזונגען
בנוגע פַארשידענע עמערזשענסיס
ווָאס קענען זיך טרעפן ח"ו ,כדי די
ווָאלונטירן זָאלן הערן ערשטהַאנטיג
פון ַאן ערפַארענעם דָאקטָאר ,וויַאזוי
זיי צו בַאהַאנדלען.
די הנהלה הָאט פַארבעטן דעם
בַארימטן דָאקטָאר ווָאהרא ,וועלכער
צייכנט זיך אויס אויפ'ן געביט פון
עמערזשענסי ,זייענדיג דער דירעקטָאר
פונעם עמערזשענסי אָ ּפטיילונג אין
ָאראַאנזש ריזשָאנעל שּפיטָאלַ ,אז ער
זָאל ַאריבערקומען געבן די לעקציע
פַאר די הצלה ווָאלונטירן.
די הנהלה'ס אויסווַאל צו נעמען
דוקא דָאקטָאר ווָאהרַא איז ווייל
אין צוגָאב ווָאס ער איז ַא גרויסער
מומחה אינעם דָאזיגן געביט ,איז

אויך וויכטיג צו הַאלטן מיט אים ַא
נָאנטן קָאנטַאקט ,צוליב זיין דינסט אין
"אראנזש ריזשָאנעל" שּפיטָאל ,וועלכע
געפונט זיך נישט ווייט פון קרית יואל,
און ווערט ָאפט בַאנוצט דורך די חברה
הצלה.
ַאלזָא פַארגַאנגענעם דינסטָאג
תזריע איז דער בַארימטער דָאקטָאר
ווָאהראַ ,אריבערגעקומען אינעם הצלה
גַארַאדזש ,וואו די איבער  60ווָאלונטירן
הָאבן זיך פַארזַאמלט ,און דער
דָאקטָאר הָאט במשך פון ַא שעה און
צווָאנציג מינוט פָארגעשטעלט פַאר די
ווָאלונטירן גָאר וויכטיגע מעדיצינישע
ָאנווייזונגען וויַאזוי צו בַאהַאנדלען די
אויבנדערמַאנטע עמערזשענסי פעלער.
די פַארזַאמלטע ווָאלונטירן הָאבן
גוט אויפגענומען די דָאקטוירישע
ָאנווייזונגען ,כדי זיי צו וויסן און
געדענקען אין יעדן נויטפַאל – עס
זָאל זיך נישט טרעפן ח"ו – וויַאזוי זיך
אומצוגיין אויפ'ן בעסטן אופן למען
הצלת נפשות מישראל.
כל המקיים נפש אחת...

הערליכע שיעורים בהלכה
געווארן פאר הצלה
פארגעלערנט ָ
ָ
וואכן
וואלונטירן אין די לעצטע ָ
ָ
"שיעור כללי" בדרך שאלה ותשובה דורך
הרה"ג רבי יחזקאל ווייס שליט"א  -שיעורים כלליים דורך
הרה"ג רבי יואל יצחק שטערן שליט"א ר"מ בישבתה"ק
גָאר ַא הערליכער שיעור כללי בדרך שאלה ותשובה איז פָארגעלערנט
געווָארן אין די לעצטע ווָאכן פַאר די חשוב'ע הצלה ווָאלונטירן ,דורך הרה"ג
רבי יחזקאל ווייס שליט"א רב חברה הצלה דמָאנסי ,ביי וועלכן עס זענען
אויסגעשמועסט געווָארן העכסט-אינטערעסַאנטע שאלות הנוגעים הלכה
למעשה פַאר די הייליגע ּפעולות פון חברה הצלה.
ַאזוי אויך זענען פָארגעקומען אין די פַארגַאנגענע ווָאכןַ ,אלס הכנה צום יו"ט
ּפסח ,וויכטיגע שיעורים כלליים ,דורך הרה"ג רבי יואל יצחק שטערן שליט"א
ר"מ בישבתה"ק ,ביי וועלכן עס זענען אויסגעשמועסט געווָארן ַאקטועלע
שאלות ווָאס קענען זיך טרעפן במשך פונעם יו"ט ,כדי די ווָאלונטירן זָאלן
וויסן את המעשה אשר יעשון.
חברה הצלה איז ַאקטיוו פיר-און-צווָאנציג שעה ַא טָאג ,זיבן טעג ַא ווָאך,
ַאריינגערעכנט שבת ,יום טוב ,יום הקדוש ,און סיי ווען .און ווי בַאקַאנט זענען
די הלכות פון הצלת נפשות אום שבת ויו"ט זייער הַאקל ,ווייל פון איין זייט
הַאנדלט זיך פון אידישע לעבנס ,ווען מ'מעג און מ'מוז מחלל שבת און מחלל
יו"ט זיין ,ווי דער כלל איז "ּפיקוח נפש דוחה שבת ויו"ט"ָ .אבער פון דער
ַאנדערער זייט ,אויב איז עס נישט וויכטיג פַאר הצלת נפשות ,טָאר מען נישט
טון קיין שום מלאכה ,מיט'ן גַאנצן הַארבקייט פון חילול שבת וחילול יו"ט.
דערפַאר דַארפן די הצלה ווָאלונטירן זיין גוט בַאהַאוונט אין די הלכתא
רבתא לשבתא ,ווָאס איז נוגע הצלת נפשות ,כדי צו וויסן ווָאס מ'מעג ,ווָאס
מ'מוז ,און פַארקערט ,ווָאס און ווען מ'טָאר נישט .בפרט היינטיגע צייטן
ווען ַאלע ּפעולות ההצלה קומען בַאגלייט מיט פָארגעשריטענע טעכניק ,מיט
עלעקטריק ָאדער בַאטעריע ,ווָאס מַאכן פיל מער קָאמּפליצירט יעדע שאלה.
ָאט דערפַאר קומען פָאר רעגלמעסיג שיעורים אין הלכות שבת ,דורך הרה"ג
רבי יואל יצחק שטערן שליט"א ר"מ בישיבתיה"ק ,וועלכער לערנט פָאר די
וויכטיגע הלכות בטוב טעם ודעתַ ,אזוי ַאז יעדער זָאל וויסן די ּפרַאקטישע
הלכה למעשהַ .אזוי אויך קומט פָאר יעדע שטיק צייט ַא שיעור כללי דורך
הגאון האדיר הדומ"ץ שליט"א.
אין די רַאמען פון די שיעורים פַאר ווָאלונטירן ,הָאט די הנהלה פון חברה
הצלה געלַאדנט דעם חשוב'ן רב ומורה הוראה און ּפה מּפיק מרגליות ,הגאון
רבי יחזקאל ווייס שליט"א ,וועלכער דינט ַאלס רב פון חברה הצלה אין מָאנסי
– און איז דערפַאר שטַארק אויסגעקָאכט אין דעם גַאנצן נושא – ַאז ער זָאל
קומען פָארלערנען ַא שיעור כללי בנוגע פַארשידענע ּפרַאקטישע שאלות ווָאס
טרעפן זיך אין הצלה.
דער שיעור איז פון ָאנהויב ָאן געווָארן אויסגעשטעלט בדרך שאלה
ותשובה ,ביי וועלכן די ווָאלונטירן הָאבן געהַאט די געלעגנהייט ַאריינצוגעבן
שאלות אין הכנה צום שיעורַ ,אז דער רב שליט"א זָאל דערויף ענטפערן ביים
שיעור.
נָאכדעם ווָאס די ווָאלונטירן הָאבן ַאריינגעגעבן יעדער זיין שאלה ווָאס
מ'הָאט בַאגערט עס זָאל ווערן אויסגעשמועסט ,איז פָארגעקומען דער שיעור
ברב עם ,אינעם גרויסן "טרעינינג" צימער אינעם הצלה גַארַאדזש ,פַאר ַא
שיינע בַאטייליגונג פון פילע הצלה ווָאלונטירן ,און הָאט שיין אויסגעשמועסט
און אויך קלָאר געענטפערט די ַאלע שאלות ,ווָאס און וויַאזוי מ’דַארף זיך
פירן הלכה למעשה.
צווישן די שאלות וועלכע זענען בַאהַאנדלט געווָארן איז געווען :ווען
מ'מעג ַאראָ ּפשרייבן אויפ'ן קָאמּפיוטער ַא רעּפָארט ,ווען מ'מעג צוריקרופן
ַא ּפַאציענט נָאכ’ן בַאהַאנדלען ,און נָאך ַאזעלכע שאלות .די פַארזַאמלטע
ווָאלונטירן זענען געזעסן מיט שּפַאנונג און געשלונגען יעדעס ווָארט מיט
דורשט.
דַאן הָאבן נָאכגעפָאלגט דריי שיעורים כלליים דורך הרה"ג רבי יואל יצחק
שטערן שליט"א ,וועלכע זענען פָארגעקומען אין די פַארגַאנגענע עטליכע
ווָאכן הַארט פַאר’ן יו"ט ּפסח ,כדי צו לערנען מיט די ווָאלונטירן די וויכטיגע
הלכות ווָאס זענען נוגע דעם יו"ט.
ביי די שיעורים כלליים הָאבן זיך יעדעס מָאל בַאטייליגט ַא שיינער ציבור
ווָאלונטירן ,וועלכע הָאבן זיך צוגעהערט די הליכות והלכות ,כדי צו וויסן די
ַאלע וויכטיגע ענינים על כל צרה שלא תבא.
עס איז טַאקע צו הָאפןַ ,אז די ַאלע שאלות וועלן זיין נוגע נָאר להלכה ,ווייל
מ'וועט נישט דַארפן צוקומען דערצו למעשה ,נָאר יעדער זָאל הָאבן ַא רואיגן
שמחת יו"ט געזונטערהייט ,לאורך ימים ושנים טובים.
על ּפי התורה אשר יורוך.

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

19

ניסן תשע"ט \ April '19

חברה הצלה קאלום
"מסיבת
הכרת הטוב"
(פארזעצונג פון זייט )18

מיטן ציל צו שענקען חיזוק און אויסדריקן
ַאנערקענונג פַאר די געטרייע און
העלדישע הילף – וועלכע גרעניצט זיך
ָאפט מיט מסירות נפש – פון די חשוב'ע
ווָאלונטירן פון חברה הצלה ,וועלכע
שטייען אין דינסט פַאר די גַאנצע שטָאט
ַאריינגערעכענט אלע גלילות ַארום על כל
צרה שלא תבא ,במשך פון ַא גַאנץ יָאר.
ווי דער שטייגער פון ַאזַא מסיבה,
וואו עס קומען זיך צונויף ַאריבער 100
איבערגעגעבענע ווָאלונטירן וועלכע גיבן
זיך ַאלע איבער בלב ונפש צו רַאטעווען
נפשות מישראל ,קומט עס בַאגלייט מיט
ַא סּפעציעלע ברידערליכע ַאטמָאספערע,
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד,
ביי וועלכן די טייערע ווָאלונטירן רעדן זיך
צונויף און טיילן זיך וויכטיגע אינפָארמאַ -
ציע און אינטערעסַאנטע עּפיזָאדן פון
זייערע איבערלעבענישן דורכאויס די היי-
ליגע ַארבייט פון הצלת נפשות ,ווָאס קען
זיין שטַארק הילפבַאר פאר הצלת נפשות.
אויך די נשים צדקניות פון די
ווָאלונטירן זענען געווען געלַאדנט צו די
מסיבה ,צוליב זייער וויכטיגער טייל אין
די הייליגע ַארבייט ,מיטן ערלויבן זייערע
מענער זיין אָ ּפוועזנד פון שטוב ַאסַאך
צייט ,און אפילו וויכטיגע זמנים ,בלויז
צוליב רַאטעווען אידישע קינדער.
ָאבער כדי די ווָאלונטירן זָאלן קענען
מיטהַאלטן די מסיבה מיט ַא רואיגקייט
און נישט דַארפן לויפן אינמיטן צו הצלה-
קָאלס ,הָאט די הנהלה פון חברה הצלה
איינגעָארדנט ַאז דורכאויס די שעות פון
די מסיבה זָאל ַא גרוּפע הצלה ווָאלונטירן
פון מָאנסי ,וומסב"ג ,ב"ּפ און ניו סקווירא
שטיין אין דינסט פון די שטָאט על כל צרה
שלא תבא.
די גרוּפע איז אויך בַאגלייט געווָארן
דורך עטליכע ווָאלונטירן פון מצילי
אש ,כדי זיי צו העלפן אידענטיפיצירן די
ַאדרעסן אין שטָאט ,אין ליכט פון זייער
אומבַאקַאנטשַאפט אין קרית יואל און
אירע גַאסן.
ַאלזָא צום בַאשטימטן זמן הָאבן די
ווָאלונטירן זיך פַארזַאמלט ,און זיך בַאלד
געזעצט צו די שיין-געדעקטע טישן ,וואו
עס איז געווען צוגעגרייט ַא רייכע סעודה.
בַאלד נָאכן טועם זיין הָאט זיך ָאנגעהויבן
דער הערליכער ּפרָאגרַאם ,ווָאס די
ווָאלונטירן הָאבן מיטגעהַאלטן מיט גרויס
פַארגעניגן.
דער סדר איז איינגעפירט ַאז מדי
שנה בשנה קלויבט מען אויס ַאלס יו"ר
המסיבה איינעם פון די ווָאלונטירן ,יעדעס
יָאר ַאן ַאנדערן .היי יָאר איז אויסגעקליבן
געווָארן דער חשוב'ער קרית יואל סקול
דיסטריקט אדמיניסטראטאר און הצלה
ווָאלונטיר מוה"ר ישעי' ווערצבערגער
הי"ו ,וועלכער הָאט געניט ָאנגעפירט דעם
גַאנצן ּפרָאגרַאם.
ר' ישעי' וועלכער איז שוין צווָאנציג
יָאר זוכה צו דינען ַאלס הצלה ווָאלונטיר,
הָאט אין זיין ַאריינפיר-רעדע שטַארק
בַאדַאנקט די הנהלה פון חברה הצלה,
ָאנווייזנדיג די געווַאלדיגע פעולות ווָאס
די הנהלה לייגט ַאריין צו ערהייבן די
פעולות פון די הייליגע ָארגַאניזַאציע ,און
ָאט דָאס איז צו פַארדַאנקען ַאז הצלה איז
זוכה צו גרויס הצלחה אויף יעדן געביט.
אין נָאמען פון די הנהלה הָאט דער
יו"ר ַארויסגעהויבן די  20געטרייעסטע
ווָאלונטירן ,וועלכע הָאבן זוכה געווען
במשך די פַארגַאנגענע יָאר צו דעקן די
מערסטע הצלה-רופן.

דָאס הייסטַ ,א געווענליכער הצלה-
מעמבער מוז דעקן כָאטש עטליכע רופן
יעדן חודשָ .אבער די חכמי לב וועלכע
כאַ ּפן ַאריין מער מצוות ,פלייסן זיך מיט
ָאננעמען מערערע רופןַ ,אזוי ַאז עס זענען
פַארהַאן ַא שיינע צָאל ווָאלונטירן וועלכע
דעקן צענדליגער רופן יעדן חודש .און
פון די דָאזיגע ווָאלונטירן הָאט מען
אויסגעקליבן די צווָאנציג זריזים לדבר
מצוה ,וועלכע הָאבן געדעקט די מערסטע
קָאלס.
דורכאויס די מסיבה הָאט מען אויך
בַאגריסט און בַאערט עטליכע חשוב'ע
דָאקטוירים ,וועלכע זענען סּפעציעל
געלַאדנט געווָארן ַאנטיילצונעמען ביי
דער מסיבה ,כדי צו ַארויסהייבן זייערע
לייסטונגען פַאר חברה הצלה .דער יו"ר
הָאט זיי העפליך בַאגריסט ,און שטַארק
בַאדַאנקט פַאר די געטרייע הילף במשך
פון ַא גַאנץ יָאר ,און דַאן זיי געוואונטשן
פיל הצלחה אויף ווייטער.
ס'איז געווען ַא קידוש ה' ווען דער
פַארזַאמלטער עולם הָאט שטַארק
אַ ּפלָאדירט די דָאקטוירים ,פון וועלכן
זיי הָאבן גענומען חיזוק אויף ווייטער צו
שטיין צוהילף פַאר די תושבי העיר.
במשך די מסיבה הָאט דער ציבור
אויך געהַאט די געלעגנהייט צו הערן
הערליכע ּפרקי חזנות ,פָארגעשטעלט
דורכ'ן בַארימטן היימישן חזן מוה"ר משה
לוי ברוין הי"ו ,געטרייער מענעזשער אין
איינס פון די בניני מוסדותינו הק' ,און איז
אויך ַאליין ַאן איבערגעגעבענער הצלה-
ווָאלונטיר.
דער יו"ר הָאט זיך אויך בַאדַאנקט
אין נָאמען פון די הנהלה פַאר'ן חשוב'ן
ווָאלונטיר מוה"ר אברהם מאיר מיללער
הי"ו ,וועלכער הָאט זיך מנדב געווען זיך
אפצוגעבן און באגלייטן די גאנצע געבוי
פונעם נייעם גַארַאדזש לטובת חברה
הצלה אינעם קַארלסבורג געגנט ,אויף
א ספעציעלן שטח וואס איז דעזיגנירט
געווארן דערפאר דורך די הנהלת הקריה,
און ר' אברהם מאיר נ"י האט עס באגלייט
אהערצושטעלן מיט אלע דעטאלן כדי עס
זאל דינען סיי די נייע אויסגעברייטערטע
געגנטער ארום עצי תמרים און אזוי אויך
איז עס סטראטעגיש נענטער צו א חלק
פון די גלילות געגנטער אויף יענע זייט.
נָאכן זיך בַאדַאנקען הָאט אים דער יו"ר
ּפרעזענטירט ַא הערליכן ּפלעקַ ,אלס הכרת
הטוב פַאר זיין ברייטהַארציגע נדבה.
ַא שטילקייט הָאט געהערשט אין
זַאל ווען עס הָאט אויפגעטרעטן מיט ַא
הערליכע דרשה ,דער פה מּפיק מרגליות
הרב זכרי' וואלערשטיין שליט"א,
וועלכער הָאט ַארויסגעברענגט שיינע
געדַאנקען איבער די הייליגע ּפעולות פון
הצלה.
אין זיינע ווערטער הָאט דער חשוב'ער
מגיד שליט"א ָאנגעוויזן דעם בַאדייט פון
ַא הצלה-מַאן ,וועלכער דַארף זיין גרייט
צו לויפן ַאלע צייטןַ ,אריינגערעכנט שבת
ווען יעדער איד זיצט ביים טיש ביי די
שבת סעודהָ ,אדער ּפסח ביים סדר ווען
יעדער ראש המשּפחה זיצט מיט'ן קיטל
בראש המסוביןָ ,אדער יום הקדוש ווען
אידן גייען צו כל נדרי ,לָאזט ער ַאלעס
איבער און לויפט רַאטעווען אידן.
דער מגיד הָאט אויך ַאדרעסירט
די נשים צדקניות ,וועלכע דַארפן אין
ַאזעלכע זמנים בלייבן ַאליין אינדערהיים
און ּפרַאווען די סעודות שבת ויו"טַ ,אליין
אָ ּפרעכטן ַא סדרָ ,אדער זיך ַאליין בַאגיין
אין די ָאנגעצויגענע מינוטן פון ערב שבת,
ערב יו"ט ,ווייל דער מַאן איז געלָאפן אויף
ַא קָאל.
און דערצו קען ּפַאסירן ַאז אפילו ַאן
איינפַאכער קָאל זָאל דויערן גַאנצע פינף
שעה ,צוליב פַארשידענע קָאמּפליקַאציעס

וכדומה.
דער מגיד הָאט דערביי ָאנגעוויזן ַאז
ווען די אשת חיל איז מחזק דעם מַאן
אין זיין הייליגע ַארבייט און גיט אים
די ַאנערקענונג ַאז ער הָאט די זכי' צו
רַאטעווען נפשות מישראל ,דַאן הָאט זי
גָאר ַא גרויסן חלק דערין ,ווייל זי גיט אים
דעם כח און מוט ווייטער ָאנצוגיין.
דער פַארזַאמלטער ציבור הָאט שטַארק
געקווָאלן פון די שיינע דרשה פונעם
חשוב'ן מגיד שליט"א ,וועלכער הָאט זיי
ַאריינגעגעבן פולע דָאזעס פון חיזוק.
ביי די מסיבה איז פַארטיילט געווָארן ַא
הערליכע מתנה פַאר ַאלע די ווָאלונטירן.
ַאזוי אויך אין עזרת נשים איז פַארטיילט
געווָארן ַא הערליכער געשַאנקַ ,אלס
אויסדרוק פון ַאנערקענונג מצד די הנהלה.
די ווָאלונטירן הָאבן זיך שווער געזעגנט
פון די הערליכע מסיבה און גייסטרייכער
ּפרָאגרַאם ,וועלכע הָאט אויף זיי געלָאזט
גָאר ַא שטַארקן רושם ,און וועט לַאנג
געדענקט ווערן ביי זיי.
כל המקיים נפש אחת...

הרה"ח ר' ישעי' הלוי ווערצבערגער הי"ו,
קאארדינעיטאר פונעם מסיבה ,ביי זיין דרשה
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ספעציעלע
יום טוב
אויפפאדערונג!

ווי באקאנט טוט די ווילידזש אריינברענגען אויף
די ימים טובים א גרעסערע שטאב פון פאטראל-
אגענטן ,מיט מער קארס צו שטיין גרייט פאר
די טויזנטער איינוואוינער כ"י ,אין פעלער פון
אומפאראויסגעזעענע אדער עמערדזשענסי
אומשטענדן.

אבער ווי פארשטענדליך איז אוממעגליך
נאכצוקומען "יעדע רוף" אויב מ'ווענדט
זיך נאך די פובליק-סעיפטי פאר יעדע
מינדערוויכטיגע געברויך ,וואס קען גיין
אויפ'ן חשבון פון אמת'דיגע עמערדזשענסי
פעלער פאר אידן וועלכע דארפן אנקומען
צו רפואה-מאשינען א.ד.ג .וואס עס קען ח"ו
קומען צו סכנות נפשות.
דעריבער טוען מיר בעטן אלע איינוואוינער:

ביטע האבן פארשטענדעניש צו נוצן די

סעיפטי
פובליק
בלויז פאר

אמת'דיגע
עמערדזשענסי פעלער

און אומפאראויסגעזעענע אומשטענדן
ביטע נישט זיך אנלייגן און פארלאזן לכתחלה אויף די
פובליק-סעיפטי פאר אומבאקוועמליכקייטן אדער פאר
מינדערוויכטיגע צוועקן וואס וואלטן געקענט ווערן
אויספלאנירט פון פאראויס

אין די פארגאנגענהייט האבן פילע עמערדזשענסי רופן

געמוזט ווארטן לאנגע שעה'ן
צו באקומען הילף,
וויבאלד די שטאב איז געווען פארנומען צו סערווירן

פילצאליגע אומדרינגענדע
געברויכן!
מיט דאנק פאר אייער פארשטענדעניש און קאאפעראציע

ווילידזש פובליק סעיפטי
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פרישע פאַרריכטונגען דורכגעפירט
אויף ד.א .ווידער וואַסער-קוואַל אין
די פאַרגאַנגענע ערבּ-פסח טעג

אין ַא שמועס מיט'ן ווילעדזש ווַאסער-
דעּפַארטמענט הָאבן זיי איבערגעגעבן
פַאר דער רעדַאקציע פון "הקרי'"ַ ,אז
דער ד.א .ווידער ווַאסער-קווַאל איז ב"ה
ווייטער אין קרַאפט מיט'ן ָאריגינעלן
שטַארקייט ווי פריער ,נָאך ַאן ערנסטער
ּפרָאבלעם ווָאס הָאט זיך געמַאכט אין די
פַארלָאפענע פַארנומענע ערבּ-פסח טעג.
דער ד.א .ווַאסער קווַאל איז איינס פון
די גרעסערע ווַאסער-קוועלער ,צווישן די
ַארום  15ווַאסער-קוועלער ווָאס שטעלן
ַאהער ווַאסער אין שטָאט ,ווָאס דער קווַאל
ַאליין שטעלט צו ַאזויפיל ווי העכער 170
טויזנט גַאלָאן ווַאסער ַא טָאג .אין צוגָאב
צו די ַאלע קוועלער ,פליסט ַאריין ווַאסער
אויך פונעם "קרית יואל ּפייּפליין" ,וועלכע
לייגט צו צו די רעזערווַארן ַאזויפיל ווי
 600טויזנט גַאלָאן ַא טָאג.
ווי שוין געמָאלדן אין הקרי' ,הָאט
דער ווילעדזש ווַאסער דעּפט .זיך דעם
פַארגַאנגענעם זומער ָאנגעשטויסן אין
שוועריקייטן ביים דָאזיגן ווַאסער-
קווַאל ,ווען עס הָאט ָאנגעהויבן ַארבייטן
שטייטער ווי געווענליך ,און ַאנשטָאט
ס'זָאל ַארויסגעבן  120גַאלָאן ּפער מינוט,
הָאט עס צוביסלעך ָאנגעהויבן ַאראָ ּפגיין
צו  100גַאלָאן ּפער מינוט ,און דערנָאך נָאך
ווינציגער ביז ַאזוי נידריג ווי  50גַאלָאן ּפ.מ.
דער ווַאסער דעּפט .הָאט דַאן ַאראָ ּפגע-
רופן די בַארימטע "מיללער" פירמע,
וועלכע הָאט ַאנַאליזירט דעם ּפרָאבלעם,
און זענען געקומען צום אויספיר ַאז די
ווַאסער-רערן זענען צו שמָאל ,ממילא
ווערט געשטערט דָאס דורכלָאזן דעם
געהעריגן ווַאסער-פלוס.
ַאלס לעזונג צום ּפרָאבלעם הָאט
די פירמע פַארלַאנגט  2זַאכן :מ'זָאל
איינשטעלן נייע ברייטערע רערן ,און
ווי אויך זָאל מען טוישן דעם ּפָאמּפ ,כדי
עס זָאל ַארויפשטוּפן דָאס ווַאסער מיט ַא
שטַארקערן כח.
דער ווַאסער דעּפַארטמענט הָאט
זיך בַאלד גענומען צו דער עבודה און
געטוישט דעם גַאנצן סיסטעם ,טוישנדיג
די ַאלטע רערן צו נייעַ .אזוי אויך הָאט
מען ַאראָ ּפגעלָאזט ַא נייעם ּפָאמּפ ביז צום
גרונט פונעם קווַאל 500 ,פיס טיף.
נָאכ'ן פַארענדיגן די ַארבייט הָאט מען
ערשט געדַארפט אויסרייניגן דעם קווַאל,
מבית ומחוץַ ,א ּפרָאצעדור ווָאס ווערט
געטון יעדע עטליכע יָאר ,כדי דאס ווַאסער
ווָאס וועט ַארויפקומען זָאל זיין ריין און
ציכטיג .דערנָאך הָאט ב"ה דער קווַאל
צוריק ָאנגעהויבן ַארבייטן ַאזוי ווי פריער,
ַארויסגעבנדיג די ערווַארטעטע 120
גַאלָאן ּפער מינוט ,ווָאס רעכנט זיך צוזַאם
צו העכער  170טויזנט גַאלָאן ַא טָאג.
ָאבער קומענדיג נענטער צום ערבּ-פסח
סעזָאן הָאט דער קווַאל ווידער ָאנגעהויבן
מַאכן ּפרָאבלעמען ,און דָאס מָאל שוין
אויף ַאן ערנסטן פַארנעם ,ווען דער קווַאל
הָאט ּפשוטו כמשמעו אויפגעהערט
פונקציָאנירןַ .אזוי ַאז פון די  120גַאלָאן ּפער
מינוט ,איז מער גָארנישט ַארויפגעקומען.
דער ווַאסער דעפט .איז געווָארן
שטַארק בַאזָארגט דערוועגן ,ווייל כָאטש
קרית יואל הָאט נָאך ַאנדערע קוועלער ,און
ווי אויך איז זי שוין נהנה פון דעם בַארימטן
"קרית יואל ּפייּפליין" ,וועלכע רעכענען
זיך צוזַאם צו ריזיגע קווַאנטומען ווַאסער
ב"ה ,פָארט איז ַאזַא מַאסיווער אוצר ווי
דער ד.א .ווידער ווַאסער-קווַאל נָאך ַאלץ
גָאר וויכטיג ,בפרט אינעם ָאנגעשטרענגטן
ערבּ-פסח סעזָאן ,ווען דער בַאנוץ פון

ווַאסער איז פיל העכער ווי געווענליך.
מ'האט נָאכַאמָאל ַאראָ ּפגערופן די
"מיללער" פירמעַ ,אז זיי זָאלן ווידער
ַאריינקוקן אינעם ּפרָאבלעם ,און נָאכ'ן
ַאנַאליזירן הָאבן זיי דָאסמָאל בַאשטעטיגט
ַאז דער מָאטָאר פונעם ּפָאמּפ הָאט זיך
צוברָאכן ,און מ'מוז עס ערזעצן מיט ַא
נייעם מָאטָאר.

דאן הָאט מען בַאלד בַאשטעלט ַא נייעם
מָאטָאר ווָאס הָאט געדויערט עטליכע טעג
ביז ס'איז ָאנגעקומען און ביז מ'הָאט עס
אינסטָאלירט ,און דַאן הָאט דער קווַאל
ווידער ָאנגעהויבן שּפרודלען מיט ווַאסער
ַאזוי ווי פריערַ ,ארויסגעבנדיג די גַאנצע
 120גַאלָאן ּפער מינוט.
ויצאו מים רבים.
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בס"ד

וויכטיגע אנווייזונגען

ערב פסח תשע"ט

אויף חול המועד און די צווייטע טעג יו"ט

דערמיט ווילן מיר אויפמערקזאם מאכן עטליכע וויכטיגע פונקטן
וואס איז וויכטיג צו געדענקען אין די יעצטיגע טעג
 )1במשך די טעג פון חוה"מ ווען מען גייט ארויס פון
שטוב ,זאל מען ח"ו נישט איבערלאזן קיין טעפ אויף
אן אנגעצינדענעם גאז רענטש אן אויפזיכט ,אפי' אויף
א קורצע וויילע ,ווייל עס איז א גרויסע סכנה.
 )2מען זאל אכטונג געבן נישט אריינצולייגן קיין הייסע
טעפ אויף די פסח'דיגע פלעסטיק סינקס אדער
פלעסטיק קאונטער טאפס ,ווי אויך זאל מען נישט
לייגן קיין ליכט אויף די פלעסטיק קאונטער טאפס,
ווייל דאס האט שוין פארשאפט גרויס עגמת נפש אין
די פארגאנגענהייט.

 )3במשך דעם יו"ט ווען מ'קאכט און מ'באקט מער ווי
געווענליך ,זאל מען שטענדיג אפן לאזן א פענסטער
בשעת'ן קאכן ,כדי ס'זאל נישט געשאפן ווערן די
שעדליכע קארבאן מאנאקסייד.
 )4נאך יו"ט ,ווען מ'פארמאכט די פסח'דיגע קאך ,זאל
מען נישט פארגעסן צוצומאכן די געז וועלוו און די
וואסער.
 )5ווען מ'טוישט די געז רענטש נאך פסח ,איז ראטזאם
צו נוצן בלויז אן עקספיריענסד פלאמבער ,און דאס
נישט טאן אליין ,כדי צו פארמיידן געז ליעקס.

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

 )1עס איז קריטיש וויכטיג צו האבן א פונקציאנירנדער "סמאוק

אלארם" אין יעדע איינציגע צימער .ווי אויך ,ווען

מ'בויעט איבער א דירה ,זאל מען נישט בלאקן דעם אלארם.
 ) 2יעצט איז די ריכטיגע צייט פון יאר צו פארזיכערן אז די "סמאוק אלארם" האט א גוטע באטעריע און אז דער מאשין
ארבייט .אויך איז וויכטיג צו האבן א ( Carbon Monoxide Detectorס'קאסט בלויז עטליכע דאלאר ,און ס'קען
ראטעווען לעבנס).
 )3ווען מ'לייגט ארויף א בלעך אויפ'ן געז רענטש ,זאל מען מאכן זיכער אז ביי די צוויי זייטן איז אפן און ס'קען
אריינקומען לופט ,ווייל אז נישט קען עס ברענגען קארבאן מאנאקסייד.
 ) 4מ'זאל שטענדיג אכטונג געבן אז די קינדער זאלן זיך נישט שפילן מיט די שוועבעלעך .מ'זאל דאס אוועקלייגן אויף א
הויכן פלאץ אז די קינדער זאלן נישט קענען צוקומען דערצו.

מיט דאנק פאראויס,

חברה מצילי אש
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צוגעאיילט ּפראָדוקציע פון נייעם ווילעדזש
גאַרבעדזש-טראָק צו קענען שטיין צום דינסט אין
די פאַרנומענע ערבּ-פסח טעג

פארגאנגענעם ּפ' תזריע איז ב"ה
ָאנגעקומען דער שּפָאגל-נייער מיסט-
טרָאק וואס דער ווילעדזש סאניטאציע
דעפארטמענט האט איינגעקויפט צו
קענען ַאקָאמַאדירן און נָאכקומען דעם
געברויך פון די שטאט ,און דאס איז שוין
געווען אין באנוץ אין די יעצטיגע ערב
פסח סעזאן.
ווי עס איז געווען באריכטעט אין הקרי',
איז דעם ָאנהויב ווינטער איינער פון די
גַארבעדזש טרָאקס צעברָאכן געווָארן ,און
בשעת'ן פָארן צו ַא מעכאניקער וואו עס
הָאט געזָאלט פַאררָאכטן ווערן ,איז עס
אינמיטן וועג ַארויף אין פלַאמען.
דאס איז געווען ַא שטארקער שאדן
פאר'ן סאניטאציע דעפארטמענט ,ווען
דערמיט איז איין 'פרָאנט לאודער' טראק
פון די גַארבעדזש-טרָאקס פלָאטע
ַאראָ ּפגענומען געווארן פון די גַאסן .דער

ווילעדזש סַאניטַאציע דעּפַארטמענט
הָאט זיך בַאלד ַאריינגעלייגט איינצוקויפן
ַא נייעם טרָאק ווָאס זָאל באדינען די
געברויכן פון די איינוואוינער און זיי נישט
אפעקטירן .די אינשורענס פירמע הָאט
טַאקע בַאשטעטיגט דָאס קויפן ַא נייעם
טרָאק ,וועלכע איז בַאשטעלט געווָארן ביי
ַא פירמע ווָאס סּפעציעליזירט זיך דערין,
און איז תיכף געלָאזט געווָארן אין גַאנג.
מ'הָאט אריינגעלייגט כוחות צוצואיילן
דאס אהערשטעלן דעם טראק ַאז מ'זאל
עס שוין הָאבן אין די פַארנומענע ווָאכן
פון ערב ּפסח ,ווען דער געברויך און
בַאנוץ פון יעדן איינציגן גַארבעדזש-
טרָאק איז זייער דרינגענד.
ב"ה ַאז דער טרָאק איז טַאקע
ָאנגעקומען אין צייט ,קומענדיג פון דער
ווייטער ָאהייָא .איין זַאך ווָאס פעלט
פַאר'ן טרָאקַ ,אז ס'האט נישט עספיעט

געפארבט צו ווערן מיט דעם בלויען פַארב
ווי די ַאנדערע טראקס ,צוליב ווָאס דָאס
פַארבן ַאזא טרָאק נעמט בערך צוויי ווָאכן,
און מען האט זיך נישט געקענט ערלויבן
ַאז דער טרָאק זָאל נישט זיין אין בַאנוץ
אינעם ערבּ-פסח סעזָאן ,און מ'הָאט
אָ ּפגעשטוּפט דָאס פַארבן אויף נָאך יו"ט
אי"ה.
דער סאניטאציע דעּפַארטמענט אין
קרית יואל איז ווי באקאנט מיט זייערע
טיכטיגע און פראקטישע סערוויסעס,
זייענדיג ַא יחיד במינה אין דעם הינזיכט,
ארויסשיקנדיג יעדע נאכט" ,פינף נעכט ַא
וואך" ,פינף טרָאקס ,אויף די גאסן .דריי
דערפון זענען "רער-לאודערס" ,וואס
נעמען אריין די מיסט פון הינטן ,און צוויי
זענען "פרָאנט לאודער" ,וואס האט די
הייב-מאשין אריינצוגיסן די מיסט פון די
גרויסע מיסט-קאנעס.

לתועלת הרבים!
היות אין די טעג פון חוה״מ פארט ַא גרויסער ציבור אויף
פארשידענע ערטער ווילן מיר מודיע זיין פאר׳ן ציבור אז

עס איז פארהאן א ספעציעלער נומער וואו איר קענט
אריינרופן איבערקוקן צי אייער לייסענס איז אין ארדענונג

518-474-0841
מען קען רופן דעם נומער פון מאנטאג ביז פרייטאג
פון  8:00אינדערפרי ביז  4:00נאכמיטאג.

עס איז וויכטיג צו קענטעניס נעמען עס מאכט
זיך אפט אז מען האט פראבלעמען מיט די
לייסענס און מען ווייסט נישט דערפון.
זייט געווארענט! דרייוון מיט סוספענדירטע
לייסענס איז אומלעגאל .די פאליציי קען ארעסטירן
דערפאר און אוועקנעמען דעם קאר
די קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט

דער טרָאק ווָאס איז ַארויף אין פלַאמען
איז די רעדע פון ַא "פרָאנט לאודער" ,פון
וועלכע ס'איז נָאר געווען צוויי דערפון
אין בַאנוץ און ס'איז אויך נישטָא קיין
"סּפעיר" דערפון .צוליב דעם הָאט

דער איינציגער פַארבליבענער "פרָאנט
לאודער" ביז איצט געַארבעט סיי בייטָאג
און סיי ביינַאכט ,צו ערפילן דעם חלל
פון זיין געוועזענעם שותף ביז דער נייער
טראק איז נארוואס אריין אין באנוץ.

ניטא ציע דעּפט:".
סא ַ
סּפעציעלע בקשה פון "ווילעדזש ַ

לייגט נישט אריין
קיין "באָלק" מאַטעריאַל
אין דאָמּפסטערס!
אין די פַארלָאפענע ערבּ-פסח
טעג איז ווי יָאר-יערליך דורכגעפירט
געווארן דער הַאלב-יעריגער "בָאלק
ּפיק אָ ּפ" ,ווען תושבי קרית יואל האבן
געהאט די געלעגנהייט ַארויסצולייגן
די גרעסערע "בָאלק גַארבעדזש" ווָאס
זַאמלען זיך ָאן במשך דעם ווינטער,
און בעיקר ,אין די ערבּ-פסח טעג ווען
מ'קויפט איין נייע מַאשינען און חפצים
און דאס ַאלטע ווַארפט מען ארויס.
אין אזא צייט איז ַא דבר בעתו צו
דערמאנען די איינוואוינער צו זיין
פארזיכטיג מיט די "בָאלק" מיסט
דורכאויס דעם גַאנצן יאר ,ווען עס
מאכט זיך ַאז מ'ווארפט ארויס אלטע
חפצים און מ'ערזעצט דאס מיט נייע.
עס זענען דא צוויי אופנים וויאזוי
דַאן צו באהאנדלען די גרעסערע
חפצים ,אדער דָאס צייטווייליג
צו ּפלַאצירן ערגעץ-וואו און דאס
ארויסלייגן הערשט ווען מען
נעמט אויף די "בָאלק" אין די צוויי
בַאשטימטע זמנים א יאר ,אדער דורך
בַאלד אריינרופן צום "ווילעדזש
סאניטאציע דעפארטמענט" און
אפשמועסן ווען און וואו מען זאל עס
ארויסלייגן און זיי וועלן עס אפנעמען
פאר ַא מינימאלן אפצאל.
עס זענען אבער דא וואס זענען
פארנאכלעסיגט און אומ'אחריות'דיג
און זיי ווַארפן גָאר אריין די אלע
חפצים אין די מיסט-דאמפסטערס,
וואס אין נָארמַאלע אומשטענדן זענען
די גַארבעדזש-טראקס בכלל נישט
געאייגנט פאר אזעלכע מאטעריאלן,
און ווי פארשטענדליך צעברעכט דאס
דעם טראק.
אין דער פארגאנגענהייט האט
שוין פאסירט אז געוויסע האבן
אריינגעווארפן באלק חפצים אינעם
דאמפסטער ,און דער גארבעדזש טראק
דרייווער ,נישט וויסנדיג אז ס'ליגט
דארט באלק זאכן ,האט דאס געהעריג
אפגענומען ,און ס'האט נישט גענומען
צו לאנג אז דער טראק זאל צעבראכן
ווערן און ארויסגיין פון באנוץ פאר
ַא שטיק צייט ,פאראורזאכנדיג פיל

עגמת נפש און געלט-שאדן פאר'ן
סאניטאציע דעּפַארטמענט און פאר
די אומשולדיגע איינוואוינער ,ווייל
אויב איין טראק איז נישט אין בַאנוץ,
קען מען צומָאל נישט נָאכקומען דעם
געברויך פון די מיסט ווָאס זַאמלען זיך
כסדר ָאן; דער אנדערער טראק דארף
ארבעטן לענגערע שעות; ס'קאסט מער
פאר די ארבעטערס; און אויסער דעם
קאסט ַא שיינע מטבע דאס פאררעכטן
דעם טראק.
דעריבער קומט דער סאניטאציע
דעפארטמענט ארויס מיט ַא דערמאנונג
צו די חשוב'ע איינוואוינער ,אז בעפאר
מען ווארפט ארויס ַא חפץ פונדערהיים,
זאל מען זיכער מאכן אז דאס איז נאר
אינעם "באלק סעזָאן"ָ ,אדער זאל
מען ַאריינרופן אינעם סאניטאציע
דעּפַארטמענט און אָ ּפשמועסן ַא צייט
און ּפלַאץ וואו עס צו לייגן ,וואו זיי
וועלן עס אָ ּפנעמען פאר ַא מינימַאלן
אפצאל ,און זעלבסט פארשטענדליך
קיינמָאל נישט אריינווארפן קיין
גרעסערע חפצים אין קיין דאמפסטער.
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שטייט
ווייט!
געדענקט דעם געזעץ:
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ווען א באס שטעלט זיך אפ און לייגט אראפ/נעמט אויף קינדער ,מוז יעדע קאר פון סיי וועלכע ריכטונג שטיין ווייט

אפגערוקט
פונעם באס!

איר קענט קיינמאל נישט וויסן פון וואו א קינד
קען ארויסוואקסן און פלוצלונג דורכלויפן,

עס איז נישט קיין
"קינדער שפיל"!

ס'איז דאס לעבן פון אונזערע קינדערלעך!!!

פאלגט דעם געזעץ | פארמיידט טראגעדיעס ח"ו
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!
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"ּפובליק סעיפטי" אַלאַרמירט
פאַר מער וואַכזאַמקייט אויף רוימערקעס,
נאָך עטליכע גניבות אין די לעצטע וואָכן
פאל פון סיי וועלכן חשד
גניבות-קלאגעס – אין ַ
ַ
דריי רוימערקעס ַארעסטירט אויף
"פובליק סעיפטי" 845-782-5577
ספעציעלן נומער פון ּ
ביטע רופן דעם ּ

דער "ווילעדזש ּפובליק סעיפטי
ווידער
הָאט
דעּפַארטמענט"
אויפפָאדערונג
ַאן
ַארויסגעגעבן
בנוגע דָאס ַארייננעמען געהילפן ַאלס
רוימערקעס ָאדער סיי וועלכע געהילפן,
ַאז מ'זָאל זיין מער ווַאכזַאם ,און הָאבן
כסדר ָאפענע אויגן ,נָאכדעם ווָאס בלויז
אין די פַארגַאנגענע ווָאכן הָאבן זיך
געמַאכט עטליכע גניבות דָא אין שטָאט
ווָאס זענען דורכגעפירט געווָארן דורך
רוימערקעס אין הייזער.
ס'איז ליידער נישט קיין זעלטענע
ערשיינונג אינעם ּפובליק סעיפטי
דעּפַארטמענט צו ערהַאלטן רופן איבער
געלט ,צירונגָ ,אדער זילבער ,ווָאס זענען
'ּפלוצלינג' נעלם געווָארן .און ס'הָאט

זיך שוין ַאסַאך מָאל ַארויסגעשטעלט
ַאז דָאס איז געווען די ַארבייט פון ַאזַא
געהילםקע ,וועלכע הָאט זיך פַארגלוסט
צו רייך ווערן מיט ַא שיינע מטבע אויף ַא
גרינגן און שנעלן אופן.
אוודאי איז עס נישט קיין כלל .צומָאל
קען עס זיין בלויז ַא חשד און מ'דַארף
טַאקע זיין פָארזיכטיג און ַאכטונג
געבן וויַאזוי מ'בַאגייט זיך דערמיט.
ָאבער מערערע מָאל הָאט זיך צום סוף
ַארויסגעשטעלט ַאז די רוימערקע איז
יָא געווען שולדיג און מ'הָאט איר
ַארעסטירט .און ווי געשריבן זענען בלויז
אין די לעצטע עטליכע ווָאכן דריי ַאזעלכע
רוימערקעס ַארעסטירט געווָארן ,נָאכן
געפונען ביי זיי רויטהאנטיג גע'גנב'טע

אויסצוגן פון די דרשה פון הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א
ביים שיעור אין הל' יחוד וואס איז פארגעלערנט געווארן אין ביהמ"ד הגדול מיט עטליכע יאר צוריק

דער עולם זאל וויסן אז דער מצב איז זייער ערנסט .מ'שיקט קינדער מיט גוים מופקרים
ממש .אפי' נאר דא אין שטעטל ,וואס איך אליין ווייס און מיטגעהאלטן "שווערע
פראבלעמען" .גוים פארן דא אין שטעטל .מ'כאפט אן ,מ'טראגט אוועק א קינד ,און
גארנישט קיינער רעדט נישט און קיינער ווייסט נישט .מ'זאל נאר וויסן אז ס'איז דאס
גרעסטע אחריות אויף דעם צו נוצן גוי'אישע טעקסי דרייווערס און אריינגעבן קינדער אין
זייערע הענט .מ'קען קיינמאל נישט וויסן וואסערע מכשולות ס'קען ארויסקומען דערפון,
זאכן .קינדער וואס מ'שיקט דארף
סיי אינגלעך סיי מיידלעך .מ'לערנט זיך אויס מיאוס'ע ַ
מען שיקן מיט ערליכע אינגעלייט יראים ושלימים.

צירונגען און געלט.
דעריבער אַ ּפעלירט דער ּפובליק
סעיפטי דעּפַארטמענט צו די חשוב'ע
איינוואוינערַ ,אז ווען מ'נעמט ַאריין ַא
געהילף אין שטוב ,זָאל מען הַאלטן ַא
ווַאכזַאם אויג די גַאנצע צייט ווָאס זי איז
דָארט ,וואו זי געפונט זיך און ווָאס זי
טוט ,און נישט איר שענקען קיין טרָאסט,
צו לָאזן ַארבייטן ַאליין ,אפילו נָאכדעם
ווָאס זי ַארבייט שוין ביי אייך פַאר לַאנגע
יָארן .ווייל זיי הָאבן נישט קיין שום
נאמנות .ליגנט זָאגן איז ביי זיי קיין שום
ּפרָאבלעם .סוף סוף הָאבן זיי נישט דעם
חזקת כשרות ,און מ'קען זיי קיינמָאל
נישט געטרויען.
און ווי עס ווערט ָאנגעוויזן ,איז דָאס
איבערלָאזן ַא רוימערקע ַאליין נישט
בלויז ַא ּפרָאבלעם צוליב קלעבעדיגע
הענט ,נָאר אויך מצד דָאס כשרות פון ַא
אידישע קָאך ,ווי לדוגמא ,די הלכה פון
בשר שנתעלם מן העיןַ ,אז פלייש ווָאס
איז איבערגעבליבן ַאליין אין געגנווַארט
פון ַא גוי איז אסור צו עסן ,ווייל מעגליך
ַאז ער הָאט עס אויפגעטוישט מיט נבילה
פליישַ .אזוי אויך אויב לָאזט מען איבער
ַא גוי ַאליין מיט וויין ,קען דער וויין ווערן
נסך ח"ו.
ּפובליק סעיפטי טוט ָאנצייגן עטליכע
וויכטיגע ּפונקטן ווָאס מ'דַארף געווָארנט
זיין ווען מ'נעמט ַא געהילף ,כדי עס זָאל

פא דערט אויף:
ּפובליק סעיפטי ָ

ווען מ'דאַרף נוצן נישט-אידישע טעקסיס,
נוצט נאָר פון לעגאַלע פאַרלעסליכע פירמעס
קיינמאל נישט שיקן קינדער ַאליין מיט זיי
ָ
זאל מען
און אודאי ָ

דער "ּפובליק סעיפטי" דעּפַארטמענט
איז ווידערַאמָאל ַארויסגעקומען מיט ַא
הייסן רוף צום חשוב'ן ציבור תושבי העיר
שיחיו :אין צייטן ווען מ'דַארף זיך בַאנוצן
מיט נישט-אידישע קַאר-סערוויסעס,
ביטע אויסדריקליך נָאר ניצן פון ַא לעגַאלע
פַארלעסליכע פירמע! – ווייל ליידער
זענען שוין ַאסַאך רופן ַאריינגעקומען צום
ּפובליק סעיפטי דעּפַארטמענט בנוגע די
געמיינע און שווינדלערישע אויפפירונג
פון אומפַארלעסליכע קַאר-סערוויס
דרייווערס.
אין דער פַארגַאנגנהייט זענען שוין
עטליכע מָאל ַארויסגעברענגט געווָארן
דורך די ּפובליק סעיפטי איבער די
וויכטיגקייט פון נעמען בלויז פַארלעסליכע
קַאר-סערוויסעסָ ,אבער פָארט פעלט אויס
נָאכַאמָאל צו דערמַאנען דערוועגן ,צוליב
ווָאס עס הַאלט אין איין ַאריינקומען
קָאמּפלעינטס בנוגע נישט-אידישע קַאר-
סערוויסעסַ :אז דער דרייווער איז געווען
צו ווילד ,מען איז געווָארן אויסגענַארט
מיט ַא שיינע ּפָאר דָאללַאר ,אד"ג.
ווָאס ַאן אמת איזַ ,אז מ'קען
אָ ּפשרייבן ַא גַאנצע בוך פון מעשיות
ווָאס מענטשן הָאבן מיטגעמַאכט מיטן
נעמען אומפַארלעסליכע קַאר-סערוויס
ָאדער טעקסיס .צומָאל זָאגן זיי ַאז ביז

איין מינוט וועט דער קַאר ָאנקומען ,און
דערווייל גייט ַאדורך פופצן מינוט ביז
ער קומט ָאן ,און גַאנץ ָאפט דעמָאלט
אויך נישט .עס איז ביי זיי ַא געווענליכע
ערשיינונגַ ,אז ווען מ'רופט ַאריין פרעגן
וואו איז דער קַאר ,קומט דער ַאנטווָארט:
אוי ,כ’הָאב געמיינט ַאז מ’דַארף גיין
דָארט און דָארטָ ...אדער ,ס'איז געשען
ַאן עקסידענט פָארנט פון מיין קַאר...
אויך איז ביי זיי ַאן ָאפטע ערשיינונג,
ַאז מ'שמועסט אָ ּפ איין ּפרייז ,און צום
סוף ,ווען מ'קומט ָאן צום ציל ,בעטן זיי
פיל ַא העכערן ּפרייז .און ווען מ'פרעגט
זיי דערוועגןַ ,אז מ'הָאט דָאך עּפעס
אָ ּפגעשמועסט? – לייקענען זיי שטיין
און בייןַ ,אז זיי הָאבן קיינמָאל נישט
ָאנגעגעבן ַאן ַאנדערן ּפרייז.
עס מַאכט זיך גָאר ָאפט ווען מ'נעמט זיי
אויף לענגערע טריּפס ,ווי קיין מַאנהעטן,
ָאדער צו די קעטסקילס ,נָאכדעם ווָאס
זיי בָאטן ָאן ַא ביליגן ּפרייזָ ,אבער ווען
מ'קומט ָאן צו די דעסטינַאציע שרויפן זיי
ַארויף דעם ּפרייז ,און לָאזן נישט ַאראָ ּפ
דעם ּפַאסַאזשיר ,ביז ער בַאצָאלט טבין
ותקלין.
ווער רעדט נָאך אין די ביינַאכט שעות,
ָאדער ערב שבת און ערב יום טוב ,ווען
ס'זענען נישט פַארהַאן קיין היימישע
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קַאר-סערוויס ,ציען זיי ַארויף די ּפרייזן
ָאן קיין רחמנות.
בכלל זענען זיי געווענליך נערוועז,
און הָאבן ַא שווערע בַאנעמונג ,און ווי
נַאטירליך קומט עס בַאגלייט מיט ַא
ווילדע דרייווינג .אין צוגָאב צו די ַאלע
דערמַאנטע חסרונות ,קענען זיי רעדן
און זיך אויפפירן אומאיידל ,און דערצו
זיצן זיי מיט זייערע געמיינע כלים ,מיט
גרויסע סקרינסַ ,אזוי ַאז די קינדער קענען
מיטהַאלטן ַאלעס ווָאס די כלים ווייזן,
רח"ל.
דעריבער דַארף מען שטַארק געווָארנט
זיין ווען מ'נעמט ַא קַאר-סערוויסַ ,אז
מען זָאל פָאראויס וויסן וועמען מ'נעמט,
צי ער איז גענוג פַארלעסליך .ווייל
אויב נישט קען ַאמָאל זיין ַאז יצא שכרו
בהפסדו; מ'מיינט ַאז מ'שּפָארט ַא ּפָאר
דָאלַאר ,דערווייל צָאלט מען ַארויף פיל
מער.
אויב איז דָאס געזָאגט געווָארן
ביי ערווַאקסענע ,איז ַא כל שכן ביי
קינדערַ ,אז מ'טָאר נישט שיקן מיט
אומפַארלעסליכע דרייווערס .געדענקט:
שיקן קינדער מיט אומפַארלעסליכע
דרייווערס ,קען ַאמָאל זיין ַא מעוות לא
יוכל לתקן ה"י!
מנע רגלך מנתיבתם.

נישט צוקומען צו קיין ּפרָאבלעמען:
ראשית דבר ,ווי פריער דערמַאנט,
הַאלטן ַא ווַאכזַאם אויג די גַאנצע צייט,
צו וויסן ווָאס זי טוט און וואו זי דרייט
זיך ,און אודאי קיינמָאל נישט איבערלָאזן
ַאליין.
גוט בַאהַאלטן די זילבערווַארג,
ווערדפולע חפצים ,און כל שכן געלט
און צירונג .דָאס בעסטע איז צו הָאבן
ַא סעיף ,וואו די ַאלע חפצים זָאלן זיין
איינגעשּפַארט.
עס איז רַאטזַאם צו הָאבן ַא בילד
פון ַאלע צירונגעןַ ,אז אין פַאל פון ַא
"קלעים" זָאל מען קענען אויפווייזן ווָאס
מ'הָאט פַארלוירן.
ביים ַארייננעמען ַא גוי'אישן געהילף
ָאדער ַא רוימערקע ,איז וויכטיג צו בעטן
ַא קאָ ּפיע פון איר גָאווערמענט איי-די,
ווי צ.ב.שּ :.פַאסּפָארט ,דרייווערס ָאדער
נָאן-דרייווערס לייסענס ,כדי אין פַאל
אויב מַאכט זיך סיי וועלכע ּפרָאבלעם
זָאל מען קענען נָאכגיין אירע טריט און
אידענטיפיצירן.
אויב וועט מען זיך הַאלטן צו די
דָאזיגע ּפונקטן וועט מען זיך בעזר ה'
שּפָארן ַאסַאך עגמת נפש ,ווָאס ליידער
הָאבן ַאסַאך געדַארפט דורכמַאכן

ווייל זיי הָאבן זיך פַארלָאזט אויף די
'ערליכקייט' פון די געהילפן.
ומכאן הקריאה יוצאת פַאר די ַאלע
וועלכע זוכן צו בַאקומען ַא רוימערקע,
און זענען גרייט דערפַאר אפילו
ַארויפצוציען די ּפרייזן און דערמיט גורם
זיין ַאז ַאנדערע זָאלן דַארפן צָאלן מער:
אדרבה ,זָאגט איר ,פַאר וועמען צָאלט
איר ַאזויפיל געלט? פאר ַא געהילף
ווָאס איר דַארפט כסדר ציטערן אויב זי
גנב'עט נישט אייער הָאב-און-גוטס?!
נישט גענוג ַאז זיי קומען נישט צייטליך,
און וויפיל פון זיי מַאכן בכלל נישט קיין
ּפערפעקט זשאב ,דַארף מען נָאך הָאבן
גרויס רחמים ַאז זיי זָאלן נישט אָ ּפטרָאגן
מיט אייער טייערסטע פון אייער
פַארמעגןָ ,אט פאר זיי דַארף מען יעדע
הַאלב יָאר העכערן די ּפרייז מיט נָאך ַא
דאלאר???...
ַאלענפַאלס ,מ'דַארף זיין געווָארנט ביי
די ַאלע געהילפן ,קיינמָאל און קיינעם
נישט טראסטן ,נישט קיין חילוק ווער און
ווָאס ,נָאר ַאלעמָאל הַאלטן ַא ווַאכזַאם
אויג .און אויב הָאט מען דעם מינדסטן
חשש זָאל מען בַאלד ַאריינרופן צום
ּפובליק סעיפטי ,אויפ'ן נומער845- :
.782-5577

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם:

נישט איבערלאָזן
קינדער אַליין אין קאַר
אפילו בלויז איין סעקונדע!
צוגאב צו סכנת נפשות קען מען ווערן אויסגעשטעלט
אין ָ
ראבלעמען ח"ו
לעגאלע ּפ ָ
צו שווערע ַ
דער ּפובליק סעיפטי דעּפַארטמענט
איז אין די טעג ַארויסגעקומען מיט
ַא רוף ַאז מען זָאל קיינמָאל נישט
איבערלָאזן קינדער ַאליין אין קַאר
אפילו בלויז פַאר איין מינוט ,ווייל עס
קען זיין פַארבינדן מיט סכנת נפשות,
און אין צוגָאב קען מען חלילה ווערן
אויסגעשטעלט צו שווערע לעגַאלע
ּפרָאבלעמען ,ווען עס קומט ָאן צו
אומגעווינטשענע אויגן.
די ווָארענונג איז סּפעציעל
גילטיג אין די איצטיגע טעג פון די
ימי חול המועד ,ווען ַאסַאך פָארן
ַארויס אונטערוועגנס מיט די קינדער
פַארברענגען ,און ווי דער שטייגער
שטעלט מען זיך ַאמָאל אָ ּפ ביי ַא
גַאז-סטַאנציע ,און מ'גייט ַארויס פַאר
פַארשידענע געברויכן ,דַארף מען זיין
שטַארק געווָארנט נישט איבערלָאזן די
קינדערָ ,אדער ַא בעיבי ַאליין ,אפילו
בלויז איין מינוט ,ווייל עס קען זיין ַא
גרויסע סכנה ח"ו ,בפרט אין ַא הייסן
טָאג ,און הָאט שוין אין עבר ליידער

געקָאסט גָאר טייערע ּפרייזן.
אויסער דעם איז איבערלָאזן קינדער
ַאליין אין קַאר אומלעגַאל מצד דינא
דמלכותא ,און ס'קען דרָאען שווערע
קלַאגעס ח"ו.
מענטשן קענען צומָאל זיך מקיל
זיין דערין און טרַאכטן :ווָאס קען שוין
זיין? איך גיי נָאר ַאריין פַאר איין מינוט,
דער קַאר איז דָאך ממילא צוגעשּפַארט.
ָאבער מ’דַארף געדענקען ַאז איבערָאל
זענען היינט פַארהַאן אויגן ווָאס זעען,
און אויב קלָאגט מען איינעם דערוועגן,
קען מען עס איבערווייזן ּפונקטליך
וואו און ווען און וויַאזוי עס הָאט
ּפַאסירט.
ליידער הָאבן שוין ַאזעלכע
פוילקייטן שוין געקָאסט ַאסַאך קאָ ּפ-
ווייטָאג פַאר די בַאטרעפנדע מענטשן,
און אויך פַאר די עסקנים ,וועלכע הָאבן
געדַארפט אויסגרָאדן די ּפרָאבלעמען.
דינא דמלכותא דינא – ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם.

אויפגעשלאסן
ָ
קאר
איבערלאזן ַ
ָ
נישט
אומאנגענעמליכקייטן
ַ
פארמיידן
צו ַ
ַאזוי אויך הָאט דער ּפובליק
סעיפטי איבערגעגעבן אויפצומערקן
דעם ציבור צו זיין געווָארנט
קיינמָאל נישט איבערצולָאזן די קַאר
אומפַארשלָאסן ,אפילו ווען דער
שליסל ָאדער רעמָאוט ליגט נישט
אין קַאר .פילע מיינע און טרַאכטן
ַאז דָא אין קרית יואל דַארף מען
נישט ַאכטונג געבן דערויף ,ווייל
ווָאס קען דען שוין ּפַאסירן.
ָאבער צום ּפובליק סעיפטי

דעּפַארטמענט זענען שוין ַאריינגע-
קומען ַאסַאך טעלעפָאן רופן איבער
ַאזעלכע אינצידענטןַ ,אז מענטשן
הָאבן איבערגעלָאזט די קַאר ָאפען,
און אומגעוואונטשענע עלעמענטן
הָאבן געלייגט ַא הַאנט דערויף.
על כן זָאל מען שטַארק געווָארנט
זיין ,און אויב מַאכט זיך חלילה סיי
וועלכע ּפרָאבלעם זָאל מען רופן די
ּפובליק סעיפטי אויפ'ן נומער845- :
782-5577
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גייענדיג צום דרוק :ישועות בו מקיפות  -איין יאר נאך חסד ה' פונעם בארימטן "פעלדער געזעץ":

סטעיט ריכטער אנולירט גענצליך די איצטיגע געפארפולע
טרויעריג-בארימטע "עדיוקעישאן גיידליינס" פון די
'סטעיט עדיוקעישאן קאמישאנער' קעגן דעם ערליכן חינוך
"פערל"ס" אדוואקאט ,ר' אבי שיק נ"י ,באזוכט ביי כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א א נאכט בעפאר גורל'דיגע געריכט הירינג -
וויכטיגער אפידעיוויט פון הרה"ח ר' שלמה זלמן ווייס הי"ו ,אדמיניסטראטאר פון מוסדות הק' קרית יואל ,מאכט שטארקן איינדרוק

זארג און האפענונג אויף ווייטערדיגע שריט פון די קאמישאנער  -יהדות ניו יארק איז מרבה בתפילה ותחנונים
און קוקט ארויס אויף א פולקאמע ענדע צו די גזירת החינוך

מיט געוואלדיגער שמחה האט דאס
יהדות החרדית אין ניו יארק אויפגענומען
די בשורה טובה דאנערשטאג י"ג ניסן,
א טאג פאר ערב פסח ,ווען די ניו יארק
סטעיט סופרים קאורט ריכטער ק .ריבע
האט  -אומערווארטעט  -גענצליך
אנולירט די שענדליכע און טרויעריג-
בארימטע "עדיוקעישאן גיידליינס" וואס
די סטעיט עדיוקעישאן קאמישאנער
האט ארויסגעגעבן דעם פארגאנגענעם
כסליו ,אין וועלכן זי האט אויפגעהויבן א
האק קעגן דעם גאנצן ערליכן תורה'דיגן
חינוך אין ניו יארק סטעיט.
דער אורטייל  -וואס איז געקומען
אינעם "חודש אשר ישועות בו מקיפות",
אין די זעלבע תקופה וואס א יאר צוריק
זענען געווען די גורל'דיגע מינוטן פאר'ן
יהדות החרדית בשעת'ן דורכפירן דעם
קריטיש וויכטיגן "פעלדער געזעץ"
להצלת חינוך הטהור בניו יארק ,און
טאקע דאן ,אינעם זעלבן דאנערשטאג
י"ג ניסן תשע"ח ,איז כ"ק מרן רבינו
הגה"ק שליט"א געשטאנען אין אהל
הק' פון מרנן רבותינו הקדושים זי"ע
און איינגעריסן בתפילה ותחנונים מבטל
צו זיין את רוע הגזירה  -וועט צווינגען
די קאמישאנער אנצוהייבן נאכאמאל
פון אנהייב ,דורכצופירן און ארויסגעבן
פרישע גיידליינס ,וואס קען בע"ה זיין א
פתח הצלה און ערמעגליכן פאר'ן יהדות
החרדית אין ניו יארק צו שתדל'ן ביי די
סטעיט רעגירונג און פארזיכערן אז דער
חינוך הטהור ווערט ערלויבט ווייטער
אנצוגיין אומגעשטערט ,אויפ'ן זעלבן
פארנעם ווי די לעצטע  70יאר על אדמת
אמעריקע.

***
ווי שוין באריכטעט אין פריערדיגע
אויסגאבעס פון "הקריה" ,איז דער ריינער
ערליכער חינוך אין ניו יארק אונטער א
שווערע אטאקע די לעצטע יארן דורך א
גרופע געמיינע מוסרים ,אונטער'ן נאמען
"יאפע"ד" ,נידריגע בעלי תאוה וועלכע
זענען דורכגעפאלן אין יעדן אספעקט פון
לעבן ,און האבן לדאבונינו זיך אפגעריסן
פון דרך החיים און געגאנגען זוכן 'גליקן'
אין די דרויסנדיגע גו'יאישע גאס.
נאכ'ן זיך איבערצייגן אז זיי טרעפן
עפעס נישט דעם 'גליק' ביים גוי ,זוכן
זיי נעבעך אויסצוגיסן זייער כעס אויף די
מוסדות החינוך וואו זיי האבן געלערנט
אין זייער יוגנט ,און זיי האבן זיך גענומען
ארבעטן אויף אלע פראנטן ,סיי דורך
באשמוצן דעם גאנצן ארטאדאקסישן
ציבור אין די מידיא ,ביי וועמען מ'דארף
זיך בכלל נישט 'בעטן' ווען עס קומט
צו באשמוצן ערליכע אידן ,און אין די
זעלבע צייט האבן זיי געלייגט דרוק
אויף די רעגירונג זיך אריינצומישן אינעם
ערליכן לעבנסשטייגער און דעם ריינעם
חינוך פון אונזערע הייליגע תינוקות של

בית רבן.
פאריאר אין די איצטיגע טעג האט דער
ארטאדאקסישער סענאטאר ר' שמחה
פעלדער נ"י ,עפ"י הדרכתו וייעוצו פון
כ"ק מרן רבינו שליט"א ,דורכגעפירט
דאס וואס איז באקאנט געווארן אלס
"פעלדער געזעץ" .די ארגינעלע ווערסיע
פונעם געזעץ וואלט גענצליך געצוימט
די סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט'ס
מעגליכקייט פון זיך דראסטיש
אריינמישן אינעם ערליכן חינוך .עס האט
אויסגערעכנט בלויז ' 4סאבזשעקטס'
וועלכע וועלן געלערנט ווערן אין די
ארטאדאקסישע חדרים און מיידל
שולעס ,ווי אויך וואלט עס באפוילן
די רעגירונג צו נעמען אין חשבון דעם
עדיוקעישאן ווערד פון לימודי קודש,
ד.ה .אז ווען מ'לערנט מסכת בבא קמא
אדער שו"ע הל' בשר בחלב איז דאס אויך
א וויכטיגער שליסל אין אויספארעמען
"קריטיקעל טינקינג" און פארזיכערן אז
דאס קינד וועט קענען 'פארשטיין אן
עסק' נאכ'ן אויפוואקסן  -וואס מ'דארף
קיינעם פון אונז נישט דערציילן ווי ווייט
לימוד התורה שארפט אויס דעם קאפ פון
יעדן בחור.
דער געזעץ וואלט גלייכצייטיג אויך
אויפגעשטעלט א זעלבסטשטענדיגע
קאמיסיע ,פון אזעלכע וועלכע
צום
גרונטליך
פארשטייען
ארטאדאקסישן חינוך סיסטעם ,אז
זיי זאלן דורכפירן די אינספעקציעס
אינערהאלב די ניו יארקער מוסדות
החינוך ,וואס ס'איז א דבר פשוט אז א
פרעמדער דרויסנדיגער וועט קיינמאל
נישט קענען פארשטיין וואס עס מיינט
'לערנען א בלאט גמרא' א.ד.ג.
ליידער ,אין די לעצטע מינוטן
ממש  -ווען עס איז שוין געווארן יו"ט
און ר' שמחה פעלדער האט געמוזט
אהיימפארן צו פראווען די סדר נעכט
מיט זיין משפחה  -איז געלונגען פאר די
ליבעראלע עלעמענטן אינעם אסעמבלי,
צווישן זיי אויך דער היינט-סטעיט-
סענאטאר זשעימס סקופיס ,וועלכע האבן
אין די לעצטע יארן זיך ארויסגעשטעלט
אלס הויפט קעמפער קעגן רעליגיע
בכלל און ארטאדאקסישע אידן בפרט,
אריינצורוקן עטליכע ווערטער אינעם
געזעץ וועלכע האבן היפש אפגעשוואכט
דעם אפעקט פונעם געזעץ (זעט זייטיגע
קעסטל) ,ווי אויך האבן זיי אפגעשאפן
די זעלבסטשטענדיגע קאמיסיע און
צוריק געגעבן דעם כח פאר די סטעיט
עדיוקעישאן דעפארטמענט.
למעשה האט די קאמישאנער דעם
פארגאנגענעם חודש כסליו ארויסגעגעבן
די שרעקליכע גזירת החינוך ,וואס
באדראעט דעם ערליכן חינוך פון העכער
 150,000קינדערלעך בלעה"ר.
ווי נאר דער געזעץ איז פארעפנטליכט
געווארן האט דאס יהדות החרדית,

אין שפיץ פונעם מנהיג הדור כ"ק מרן
רבינו שליט"א ,דערקלערט קריג קעגן
די שוידערליכע גזירה .עס קלינגט נאך
אין די אויערן די פייערדיגע דברות
קודש מלהבות אש פון רבינו שליט"א
דעם פארגאנגענעם כ"א כסליו במעמד
רבבות אלפי ישראל ,ווען דער רבי האט
דערקלערט אז דאס יהדות החרדית וועט
באקעמפן די סטעיט קאמישאנער ביז
מסירות נפש ממש.
טאקע תיכף ומיד האבן די שתדלנים
און עסקנים זיך אריינגעווארפן מיט גרויס
פלייס אין דער ארבעט צו נוצן אלערליי
מיטלען צו ראטעווען דעם הייליגן חינוך.
א פירנדע ראלע אין די פעולות הצלה
האט גענומען די בארימטע "פערל"ס"
ארגאניזאציע ,א פאראיין פון אלע
חרדי'שע מוסדות אין ניו יארק סיטי ,וואו
אלע שיכטן און קרייזן זענען פאראייניגט
צו באשיצן דעם ריינעם חינוך און מבטל
זיין די שווערע גזירה.
בערך א מאנאט צוריק האט "פערלס",
אינאיינעם מיט אגודת ישראל דארה"ב
און א צאל פון די עלצטע ארטאדאקסישע
מוסדות אין ניו יארק ,אריינגעגעבן א
קלאגע אין געריכט קעגן דעם גזירת
החינוך .צוזאמען מיט די קלאגע האט
מען אויך אריינגעגעבן א פארלאנג פאר
א "פרילימינערי אינזשאנקשען" ,ד.ה .א
"סטעי" פארלאנג ,אז די סטעיט רעגירונג
זאל נישט קענען אינפארסירן די נייע
רעגולאציעס ביז ווי לאנג די געריכטליכע
קלאגע דערקעגן גייט אן.
אלס טייל פונעם פארלאנג איז
אויפ'ן פארלאנג פון "פערלס" אויך
אריינגעגעבן געווארן א וויכטיגער
אפידעיוויט דורך הרה"ח ר' שלמה זלמן
ווייס הי"ו ,אדמיניסטראטאר פון מוסדות
קרית יואל ,וואו ער האט אנגעוויזן אז
די קאמישאנער האט קלארגעשטעלט
אז יעדער מוסד וואס קומט נישט נאך
אפילו בלויז איין איינציגער סעיף פון
די שווערע רעגולאציעס וועט ווערן
אפגעשפארט! רח"ל.
א הויפט טענה וואס איז אויפגעברענגט
געווארן אין די "פערלס" קלאגע איז
געווען ,אז די קאמישאנער איז נישט
נאכגעקומען די לעגאלע פארשריפטן
וואס פעלט זיך אויס ביים איינשטעלן
נייע רעגולאציעס.
ד.ה .אזוי .יעדע געזעץ באשטייט
פון די אפיציעלע רעגולאציעס וואס
ווערן פארגעשריבן אינעם געזעץ,
דערנאך ווערט עס באשטעטיגט דורכ'ן
לעגיסלאטור [די אסעמבלי און סטעיט
סענאט] ,דאן אונטערגעשריבן דורכ'ן
גאווערנאר און עס ווערט א געזעץ.
אבער נאך וואס דאס געזעץ איז שוין
באשטעטיגט ,קומט די דעפארטמענט
וואס איז באשטימט אויסצופירן דעם
געזעץ [ווי צב"ש די העלט דעפארטמענט
(פארזעצונג אויף זייט )27

דער 'קליינער' ליבעראלער
טויש אינעם "פעלדער
געזעץ"  -און די נאכווייען
ביים קאמישאנער
ווי דערמאנט ,האבן די ליבעראלע עלעמענטן דורכגעפירט א קליינעם,
אבער קריטישן ,טויש אינעם "פעלדער געזעץ" ,דורך אריינרוקן די ווערטער
"."NOT LIMITED TO
אין אנדערע ווערטער .דער ארגינעלער געזעץ האט געלויטעט אז אלע
חינוך אינסטיטוציעס וועלכע קומען נאך ספעציפישע פארשריפטן  -ווי צב"ש
אז זיי זענען נאט-פאר-פראפיט ,מ'לערנט דארט ביז  4:30יעדן טאג ,און נאך
 זענען גענצליך באפרייט פון די פילע פארשריפטן און רעגולאציעס פונעםאלגעמיינעם עדיוקעישאן געזעץ ,און זיי מוזן נאר לערנען  4באשטימטע
סאבזשעקטס ,ווי אויך אהערשטעלן א קאריקולעם [סדר הלימודים] וואס זאל
אויסלערנען פאר די קינדער "קריטיקעל טינקינג" ,וואס יעדעס קינד ווייסט
אז ס'נישטא אין דער וועלט א לימוד וואס שארפט אויס דעם קאפ ווי די תורה
הק' .כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
ווען דער געזעץ ווערט אזוי באשטעטיגט ,דאן וואלט די סטעיט
קאמישאנער נישט געקענט גוזר זיין אירע גזירות .דער געזעץ וואלט עס
פשוט נישט געלאזט .זי וואלט נאר געקענט פארלאנגען צו לערנען די 4
סאבזשעקטס ,און גארנישט מער.
אבער דורך אריינרוקן די ווערטער "נאט לימיטעד טו" ,האבן די ליבעראלע
עלעמענטן צוריק געגעבן דעם כח אין די הענט פון די סטעיט עדיוקעישאן
קאמישאנער.
אבער אויך נאך וואס דער געזעץ איז פארוואסערט געווארן דורך די
ליבעראלן ,איז עס נאך אלץ געבליבן דער הויפט פאטענציאל צו ראטעווען
דעם חינוך הטהור ,ווייל עס האט נאך אלץ "ערלויבט" פאר די קאמישאנער
זיך צו רעכענען מיט די פארשריפטן פונעם פעלדער געזעץ און באפעלן די
אלע ארטאדאקסישע מוסדות אז זיי דארפן לערנען בלויז די  4סאבזשעקטס
און פארטיג ,וואס וואלט ווייטער געווען א ישועה פאר די מוסדות הקדושים,
אקוראט ווי דער ארגינעלער ציל פונעם געזעץ.
למעשה איז די קאמישאנער אין אירע גיידליינס חודש כסליו געגאנגען צו
אן אויסטערלישן עקסטרעם .זי האט 'אויסגעטייטשט' דעם "פעלדער געזעץ"
פונקט קאפויער .אז די אלע מוסדות וועלכע פאלן אונטער די ספעציפישע
פארשריפטן ,מוזן לערנען "אויך" די  4סאבזשעקטס .ד.ה .אנשטאט זאגן אז
מ'ווערט פטור פון אלע שטודיעס וועלכע ווערן פארלאנגט אין ניו יארק'ס
עדיוקעישאן געזעץ און מ'דארף לערנען "נאר" די  4זאכן ,זאגט זי אז מ'מוז
לערנען אלע פארלאנגטע שטודיעס ,און "אויך" די  4זאכן! אין אנדערע
ווערטער ,גוזר געווען א ביטערן גזירת החינוך אז אלע חרדי'שע מוסדות
ווערן געצווינגען צו לערנען אלעטריפה'נע לימודים וואס מ'לערנט אין
פאבליק סקול ,ה"י!
במשך די פארלאפענע חדשים האט זיך ארויסגעשטעלט א טיפער ריס
צווישן די קאמישאנער און די לעגאלע עקספערטן וועלכע פארטרעטן דעם
ארטאדאקסישן ציבור .אינעם לעגאלן אויסטייטש פונעם פעלדער געזעץ.
לויט די עקספערטן טוט דער פארוואסערטער פעלדער געזעץ לאזן די
ברירה אין די הענט פונעם קאמישאנער ,אז זי קען באשליסן און אויסקלויבן
צי זי וויל ארויפצווינגען אויף ארטאדאקסישע מוסדות צו לערנען 'אלעס'
וואס מ'לערנט אין פאבליק סקול ,אדער זי באגנוגנט זיך מיט'ן פארלאנגען
בלויז די  4סאבזשעקטס און פארטיג .עס ווענדט זיך אין איר אייגענעם שיקול
הדעת צי זי וויל באצווינגען און אטאקירן די מוסדות החינוך אדער נישט.
וויאזוי זי וויל.
דורכאויס די זומער מאנאטן ,ווען עס זענען אנגעגאנגען די פארהאנדלונגען
מיט די קאמישאנער ,האט זי געהאלטן אין איין בארואיגן אז זי זוכט נישט צו
טשעפען דעם חרדי'שן חינוך ,וואס איז אנגענומען געווארן אלס סיגנאל אז
(פארזעצונג אויף זייט )27
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גייענדיג צום דרוק :ישועות בו מקיפות  -איין יאר נאך חסד ה' פונעם בארימטן "פעלדער געזעץ":

סטעיט ריכטער אנולירט
"עדיוקעישאן גיידליינס"
(פארזעצונג פון זייט )26

ביי א געזונטהייט געזעץ; די עדיוקעישאן
דעפארטמענט ביי אן עדיוקעישאן
געזעץ; די פינאנץ דעפארטמענט ביי א
שטייער געזעץ; אא"וו] און טייטשט אפ
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דעם געזעץ לויט ווי זיי פארשטייען עס.
לאמיר מאכן א משל .דער געזעץ לייגט
ארויף א שטייער פון  1פראצענט אויף
יעדע הויז אין ניו יארק לויט וויפיל ס'איז
ווערד .קען דער פינאנץ דעפארטמענט
אויסטייטשן אז די  1פראצענט ווערט
גערעכנט לויט וויפיל ס'איז ווערד דעם
'15טן אין אפריל ,ועוד כהנה וכהנה ,וואס
בלייבט איבער פאר יעדע דעפארטמענט
אויסצוטייטשן אינעם געזעץ.

דער 'קליינער' ליבעראלער
טויש אינעם "פעלדער
געזעץ"  -און די נאכווייען
ביים קאמישאנער
(פארזעצונג פון זייט )26

זי וועט אויסקלויבן דעם נארמאלן וועג און דערקלערן אז ארטאדאקסישע
מוסדות וועלכע לערנען בלויז די  4סאבזשעקטס פונעם פעלדער געזעץ
זענען יוצא לויט'ן עדיוקעישאן געזעץ [אדאנק דעם פעלדער אמענדמענט].
נישט זוכן צו ארויפצווינגען די ביטערע גזירה.
למעשה האט זי יא ארויסגעגעבן די שארפע גזירת החינוך .און אויף די
אנפראגע פון די עסקנים און עקספערטן פארוואס זי האט אויסגעקליבן צו
דערקלערן מלחמה קעגן חינוך הטהור ,האט זי זיך פארענטפערט אז לויט ווי
זי טייטש אויס דעם געזעץ ,שטייט דארט אז זי "מוז" הייסן די ארטאדאקסישע
מוסדות לערנען אלעס פון פאבליק סקול  +די  4סאבזשעקטס .נישט אז זי
קען אליין באשליסן אויב זי וויל אדער נישט .און במילא האט זי "געמוזט"
פאלגן דעם געזעץ און דורכפירן די שווערע גזירה.
די דאזיגע מחלוקת צי זי "מוז" [הייסן לערנען אלעס] אדער "קען" [הייסן
לערנען אלעס] איז געווארן די הויפט נקודה פונעם ריס צווישן די צוויי זייטן.
עטליכע וואכן צוריק איז געקומען גוטע נייעס ,ווען אן אנדערער ריכטער
האט געאורטיילט ביי אן אנדערע קלאגע  -וואס די שענדליכע "יאפע"ד"
גרופע האט אריינגעגעבן זומער ,קעגן דעם "פעלדער געזעץ" וואס
באשיצט דעם חינוך הטהור  -און אינצווישן זיינע ווערטער האט ער קלאר
ארויסגעברענגט אז די קאמישאנער "קען" הייסן די מוסדות לערנען אלעס
וואס מ'לערנט אין פאבליק סקול ,אויב זי "וויל" .וואס איז אקוראט ווי דער
אויסטייטש פון די דערמאנטע לעגאלע עקספערטן.
עס איז צום האפן אז יעצט ,ווען די קאמישאנער וועט זיך דארפן
נאכאמאל אראפזעצן דורכפירן דעם געזעץ ,וועט זי שוין נעמען אין חשבון
די לעגאלע אויסטייטש פונעם געריכט ,און זיך באזינען אז זי האט די ברירה
אראפצוקריכן פונעם בוים ,אפשטעלן די מלחמה קעגן גאנצן ארטאדאקסישן
אידנטום ,און נוצן דעם "פעלדער געזעץ" צו באפרייען אלע ערליכע מוסדות
פון די לימודי תועבה וכו' דורך פארלאנגען בלויז די  4סאבזשעקטס און
פארטיג.די ניו יארק סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט האט נארוואס
צוגעשיקט צום קרית יואל

אמאל קען זיך אבער מאכן אז די
דעפארטמענט אליינס זאל ארויסגעבן א
גאנצע פרישע רונדע פון רעגולאציעס.
צו גיין ווייטער מיט אונזער משל ,קען
דער פינאנץ דעפארטמענט ארויסקומען
מיט א ליסטע ,אז בלויז הייזער וועלכע
זענען גרויס אזויפיל און אזויפיל ,ווערד
אזויפיל און אזויפיל ,פון געוויסע
ספעציפישע געגנטער ,נאר זיי דארפן
צאלן די  1פראצענט .דאס איז שוין
נישט א פשוט'ער "אויסטייטש" פונעם
געזעץ ,נאר א גאנצע ליסטע פון נייע
רעגולאציעס.
לעגאל איז דא א גרויסער חילוק
צווישן "אויסטייטשונגען" אין א
געזעץ ,און נייע "רעגולאציעס" .יעדע
דעפארטמענט איז בארעכטיגט אליין
אויסצוטייטשן א געזעץ לויט ווי זי
פארשטייט ,אבער דורכצופירן נייע
רעגולאציעס פעלט זיך אויס נאכצוקומען
פארשידענע פארשריפטן .עס מוז ווערן
ארויסגעשטעלט פאר'ן פאבליק; עס
מוז דורכגיין "פאבליק קאמענטארן"
צו געבן די געלעגנהייט פאר מענטשן
אריינצורעדן; עס מוז דורכגיין אן
אפשטימונג פון די פולע "באורד
אף רעגענטס" פון יענע ספעציפישע
דעפארטמענט; אא"וו.
דא ביי אונזער פאל איז די
קאמישאנער בכלל נישט אדורך דעם
לעגאלן פראצעדור בעפאר ארויסשטעלן
די נייע רעגולאציעס .ווי עס שיינט
האט זי מורא געהאט אז דורכאויס דעם
פראצעדור וועט זיך ארויסשטעלן די
שארפע קעגנערשאפט פונעם גאנצן
ארטאדאקסישן ציבור ,וואס וועט
טארפעדירן אירע באמיאונגען ,און
דעריבער האט זי עס געגעבן א ווארף
ארויס ,אן דורכגיין די פארמאלע
פראצעדורן.
איר תירוץ פאר'ן נישט דורכגיין
דעם פראצעדור איז געווען אז דאס איז
נישט קיין "נייע רעגולאציעס" ,נאר
בלויז אויסטייטשונגען אויף דעם אלטן
עדיוקעישאן געזעץ וואס פארלאנגט
"סובשטענשאל עקוויווילענסי" צווישן
פאבליק סקולס און פריוואטע שולעס.
קעגן דעם האט "פערלס" גע'טענה'ט
אז דאס זענען שוין איינמאל פרישע
רעגולאציעס ,א גאנצע זשמעניע ...און
עס פארלאנגט זיך לעגאל דורכצוגיין
דעם פולן פראצעדור.
דער דערמאנטער אפידעיוויט פון
די קרית יואל'ער מוסדות האט גאר
שטארק אונטערגעשטיצט די טענה,
מיט'ן אנווייזן אז אויב קרית יואל וויל
אויספאלגן די נייע גזירות ,וועט זי דארפן
גאר דראסטיש ענדערן איר קאריקולעם
אוןעס וועט גענצליך עוקר מן השורש
זיין דעם גאנצן לאנגיאריגן חינוך
סיסטעם אין די מוסדות הקדושים.
דעם פארלאפענעם מאנטאג אחרי
א' ,ט' ניסן ,איז פארגעקומען א הירינג
פאר די הויכגעשעצטע ריכטער ק .ריבע
אין ניו יארק סטעיט סופרים קאורט אין
אלבאני .עס איז נישט געווען קיין הירינג
איבער די עצם קעיס ,נאר בלויז א הירינג
איבער דעם פארלאנג פון "פערלס"  -ווי
אויך פון די באזונדערע אנקלעגער פון
להבדיל גוי'אישע פריוואטע שולעס און
קאטוילישע שולעס קעגן די קאמישאנער
 אז דער געריכט זאל ארויסשטעלןא "סטעי" אז די סטעיט זאל כאטש
דערווייל נישט קענען איינשטעלן די
רעגולאציעס.
אין די נאכט בעפאר דעם הירינג ,זונטאג
נאכט ,איז דער "פערלס" אדוואקאט ר'
אבי שיק נ"י געווען דא אין קרית יואל
וואו ער איז אריין צו כ"ק מרן רבינו
(פארזעצונג אויף זייט )57
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עפידעיוויט ,אריינגעגעבן געווארן צום געריכט ,דורכ'ן
אדמיניסטראטאר בשם הנהלת מוסדותינו הקדושים

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

28

נייע סטעיט-געזעץ פאַרלאַנגט איינצושטעלן
"סמאָוק דעטעקטאָרס" מיט -10יעריגע באַטעריע
און עלעקטרישע קראַפט
סמאוק
רלאנגט איינצושטעלן דעם נייעם ָ
פא ַ
למספרם – אין נייע הייזער ווערט ַ
ּ
קראפט ָאנהויב היינטיגן חודש
געזעץ ַאריין אין ַ
רעקאמענדירט איינטוישן
ָ
באטעריע – "חברה מצילי אש"
דעטעקטאר און אין עקזיסטירנדע הייזער בלויז ווען מ'טוישט ַ
ָ
באטעריע
נאך נישט אויס צו טוישן ַ
דעטעקטארס אפילו ס'פעלט ָ
ָ

דאס נייע ניו יָארק סטעיט געזעץ
וועלכע איז ַאריין אין קרַאפט ָאנהויב
היינטיגן חודש אַ ּפריל למסּפרם,
פַארלַאנגט איינצושטעלן אין ַאלע נייע
הייזער "סמָאוק דעטעקטָארס" מיט ַא
 10יעריגע בַאטעריע און עלעקטרישע
קרַאפט ,כדי צו פַארזיכערן ַאז דער
דעטעקטָאר ַארבייט צו יעדער צייט און
אויף לַאנגע יָארן.
ַאנדערש ווי ביז היינט ,ווען די
ַאלגעמיינע סמָאוק-דעטעקטָארס פלעגן
קומען נָאר מיט בַאטעריעןָ ,אן קיין
עלעקטרישע קרַאפט ,און די בַאטעריען
פלעגן נָאר הַאלטן בערך ַא הַאלבע יָאר
ָאדער ַא יָאר; די גָאר פָארגעשריטענע
הָאבן געהַאלטן עטווָאס לענגער ,ביז

צוויי-דריי יָארָ .אבער נָאך ַא צייט איז
די בַאטעריע ַארויס פון בַאנוץ ,און דאס
הויז ָאדער צימער איז פַארבליבן ָאן קיין
בַאשיצונג על כל צרה שלא תבא רח"ל.
אין רעזולטַאט הָאבן ליידער ּפַאסירט
ַאסַאך עגמת נפש ה"י .ווייל נישט יעדער
איז ַאזוי ווַאכזַאם צו קוקן אויב די
בַאטעריע ַארבייט ,און ס'הָאט ּפַאסירט
ַאז מ'הָאט אין געוויסע פעלער בכלל
נישט געוואוסט ַאז עס ַארבייט נישט.
ווי אויך הָאט געקענט ּפַאסירן ַאז מ'הָאט
זיך טיילמָאל וויכטיג גענויטיגט אין ַא
בַאטעריע פַאר עּפעס ַאנדערש ,הָאט מען
'דערווייל' ַארויסגענומען די בַאטעריע
פונעם דעטעקטָאר ,און נישט ַאלעמָאל
הָאט מען עס בַאלד ערפולט מיט ַא
צווייטע.
ָאבער איצט מיט'ן נייעם געזעץ ,וועלן
די ּפרָאבלעמען פַארמיטן ווערן ,ווייל די
-10יעריגע בַאטעריע קומט ַאריינגעבויט
אינעם דעטעקטָארָ ,אן די מעגליכקייט
עס ַארויסצונעמעןַ .אזוי ַאז נָאך 10
יָאר ,ווען די דעטעקטָאר הערט אויף
ַארבייטן ,וועט מען עס מוזן ערפילן מיט
ַא שּפָאגל-נייעם דעטעקטָאר .אין צוגָאב
צו די בַאטעריע ,דַארף דער דעטעקטָאר
אויך זיין אינסטָאלירט מיט דראטן,
כדי מ’זָאל עס קענען קָאנעקטן צו די
עלעקטריציטעט אין הויז.

ַאזוי וועט דער דעטעקטָאר ציען
ענערגיע פון ביידע קוועלער – סיי פון די
עלעקטריק אין הויז וועלכע וועט ציען פַאר
לענגער ווי  10יָאר און סיי פון די בַאטעריע
וועלכע וועט שטיין על המשמר אין פַאל
די עלעקטריציטעט ווערט איבערגעריסן
ָאדער געשעדיגט ,ווי עס קען ּפַאסירן אין
פַאל פון ַא פייער ח"ו.
דאס נייע געזעץ פַארלַאנגט ַאז די נייע
דעטעקטָארס זָאלן איינגעשטעלט ווערן
אין ַאלע נייע הייזער און דירות ווָאס
ווערן פַארטיג פונעם היינטיגן חודש און
ווייטער .דַאקעגן די ַאלע אייגנטימער פון
עקזיסטירנדע וואוינונגען דַארפן נישט
איינטוישן זייערע ַאלטע דעטעקטָארס,
נָאר ווען זיי טוישן דעם קומענדיגן מָאל
די בַאטעריע ,דעמָאלט זָאלן זיי טוישן
דעם גַאנצן דעטעקטָאר – ַאזוי ַארום ַאז
קומענדיגן מָאל ווָאס מ'וועט רוקן דעם
זייגער ,וועלן די ווָאס הָאבן זיך נישט
ַאריינגעצויגן אין ַא נייע דירה דעם לעצטן
הַאלבן יָאר ,דעמָאלט דַארפן שַאפן ַאזַא
נייעם סמָאוק-דעטעקטָאר ,און דינגען ַא
פַאכמַאן וועלכער זָאל עס אינסטָאלירן.
ָאבער ווי די "חברה מצילי אש"
מערקט ָאן ,איז ריכטיג נישט צו ווַארטן
ביז דעמָאלט ,נָאר תיכף זיך איינהַאנדלען
סמָאוק-דעטעקטָאר,
נייעם
דעם
כדי צו זיין אויסגעשטַאט מיט די

"מצילי אש" רופט צו אויפמערקזאַמקייט
איבער וויכטיגקייט פון "סמאָוק דעטעקטאָרס"
אויך אין בעיסמענטס און בוילער-צימערן

די "חברה מצילי אש" איז ארויסגעקו-
מען מיט ַא וויכטיגן רוף צו די איינ-
וואוינער ,זיכער צו מאכן אז חוץ ווָאס
עס דַארף זיך געפינען אין יעדע שטוב
פון הויז ַא סמָאוק דעטעקטָאר ,איז אויך
זייער וויכטיג צו אינסטָאלירן ַא סמאוק
דעטעקטאר אינעם בעיסמענט פון דער
געביידע ,ובפרט אין דעם "בוילער רום",
און עס זאל קלינגען אויף די גאס ,אז
פארבייגייער זאלן דאס קענען הערן אין
פאל פון נויט ,צו קענען רופן פאר הילף.
דָאס געזעץ פַארלַאנגט פון ַאלע
בירגער צו פַארמָאגן סמאוק דעטעקטארס
אינעם הויזַ ,א זאך וואס מער-ווייניגער
איז דער ציבור בַאוואוסטזיניג דערצו און
מ'פַארמָאגט עס אינדערהייםַ ,אלס דינא
דמלכותא דינא ,ובפרט אונז אידן ווָאס
מיר הָאבן די מצוה פון "ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם" .אבער ווען עס קומט צו
ַא בעיסמענט וואס באלאנגט נישט פאר
קיין יחיד ,איז געווענליך נישט דא ווער
עס טראגט די פאראנטווארטליכקייט
דערויף .און אפי' ווען עס איז שוין יא
דא ַא סמאוק דעטעקטאר ,אויב הערט
מען עס נישט ארויס אויף די גאס איז עס
כמעט גארנישט ווערד.
עס האט שוין ליידער פאסירט אין דער
פארגאנגענהייט פייערן אין בעיסמענטס,
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וואס אויב עס וואלט געווען ַא סמאוק
דעטעקטאר וואס זאל קלינגען צו די
גאס ,וואלט מען געקענט פַארמיידן
ַאסַאך שָאדנס און עגמת נפש .דעריבער
איז וויכטיג אז די איינוואוינער פון ַא
געביידע זאלן דָאס פארלאנגען פונעם
"קאנדאמיניום" ,אדער זאלן די שכנים
צווישן זיך זיך צוזַאמנעמען ,און פאר
בלויז עטליכע הונדערט דאלאר קען
מען איינשטעלן אינעם בעיסמענט אזא
סמאוק דיטעקטאר וועלכע פייפט צו די
גַאס ,און פארמיידן שָאדנס און רַאטעווען
נפשות בעז"ה .דאס זעלבע איז ביי יעדן
ציבור'ישן פלאץ ווי ַא זַאל וכדו' ,ווָאס
מענטשן דרייען זיך נישט דָארט ַאלע
שעות פון טאג ,איז זייער וויכטיג ַאז
עס זאל זיין איינגעשטעלט ַא סמָאוק
דעטעקטָאר ווָאס זָאל קלינגען צו די גַאס.

*
רעדנדיג פון בעיסמענטס ,ווערט
איבערגעגעבן אין ַא באזונדערן פייער-
סעיפטי טיפ ,אז עס איז זייער וויכטיג
זיכער צו מאכן ביי די בעיסמענטס אז עס
איז נישטא קיין לאך אין וואנט אדער אין
דעם דאך .דער סדר וויאזוי מען בויעט איז,
אז די וואנט און דער דאך באדעקט מען

מיט שיטראק ,און דערנאך פעינט מען עס
און מ'מַאכט זיכער ַאז ס'איז גוט און שיין
פארמאכט .אין ַא בעיסמענט אבער ,וואס
בדרך כלל ווערט עס נישט געפעינט און
מ'לייגט נישט צופיל געוויכט אויף לעכער
וכדומה ,איז אויב לָאזט מען ָאפן ַא לאך,
קען עס ח"ו צוברענגען צו ַא סכנה ,ווייל
אין פַאל ווען עס פאסירט ַא פייער ח"ו ,איז
אויב די שיטראק איז גענצליך פארמאכט,
דויערט עס אין נארמאלע אומשטענדן
כאטשיג ַא האלבע שעה ביז דאס פייער
גייט דורך די שיטראק ,און געווענליך
ביז דעמאלטס איז שוין דָאס פייער
אונטער קָאנטרָאל בס"ד .אויב אבער איז
דער שיטראק אפן ,קען דאס פייער גלייך
אריינדרינגען אינעם דאך אדער וואנט פון
דער געביידע און ביז מינוטן קען זיך עס
חלילה צושּפרייטן.
עס האט שוין ליידער פאסירט אינעם
עבר פייערן ל"ע ווָאס עס איז געווען
זייער שווער צו פארלעשן צוליב וואס
עס איז נישט געווען קיין פַארמַאכטע
שיטראק אינעם בעיסמענט ,און דער
פייער הָאט זיך ַאדַאנק דעם שנעל
פַארשּפרייט איבער א גרויס חלק פונעם
בנין .דעריבער דארף מען זייער אכט
געבן אז די ווענט מיט'ן דאך זאלן זיין
גענצליך פארמאכט ָאן קיין לעכער.

מַאקסימַאלסטע בַאווָארענונג .דער נייער
דעטעקטָאר דַארף נישט צו קָאסטן קיין
סַאך געלט ,און סיי ווי איז ווערד צו צָאלן
וויפיל ס'קָאסט ,און איז פון ַא געוויסן זין
וויכטיגער ווי פייער אינשורענס.
והסברא נותנת ,ווי מרן רביה"ק בעל
ברך משה זי"ע הָאט ַאמָאל געזָאגט לגבי
היטן געזעצן בשעת'ן דרייוון :אויב די
רעגירונג הָאט עס ַאנערקענט ַאלס וויכטיג

צו פַארשרייבן ַאלס געזעץ ,כָאטש זיי
הָאבן נישט די מצוה פון ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם ,איז ַאודאי ַאז מיר ווָאס
הָאבן יָא ַאזַא הייליגע מצוה ,דַארפן
מיר טון דעם מַאקסימום ווָאס מעגליך
צו פַארזיכערן אידישע לעבנס – ...דָאס
זעלבע איז שייך אויך לגבי איינשטעלן
דעם נייעם סמָאוק-דעטעקטָאר.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

גינסטיגע רעזולטאַטן ביי גרונטליכע
"אינסּפעקשאָן" איבער "חברה מצילי
אש" ,ערמעגליכט צו האַלטן נידריגע
ראַטעס אין פייער אינשורענס קאָסטן
אין די לעצטע וואכן איז "מצילי אש" דורכגעגַאנגען ַא גרונטליכע
"אינסּפעקשָאן" דורך די  ISOבַאַאמטע ,וועלכע האבן אויסגעדרוקט גאר
שטארקע צופרידנהייט איבער די גאנצע ווירטשאפט פון דעם מצילי אש פייער
דעפארטמענט.
לויט ווי דער סדר איז איינגעשטעלט געווָארן דורך די פעדעראלע רעגירונג,
זענען אלע פייער דעפארטמענטס אין די פאראייניגטע שטאטן אפהענגיג אין די
 ,ISOוועלכע האלט אן איבערזיכט אויף די אקטיוויטעטן פון די פייער פירמעס
אין יעדן געגנט ,און לויט דעם ווערט אפגעשאצט די פייער ריזיקעס אין יעדן
געגנט ,לויט די מעגליכקייט צו באקעמפן און פארמיידן פייער שאדן ,וואס
דאס ווערט גענוצט דורך די פייער אינשורענס פירמעס צו באשטימען די פייער
אינשורענס ראטעס.
כדי צו קענען באקומען ַא גוטע ראטע אויף די פייער אינשורענס ,דארף די
לאקאלע פייער קאמפאני באקומען ַא גוטע אינספעקציע סערטיפיקאט פון די
 ,ISOאון לויט דעם איז געוואנדן די ראטע וואס ווערט צוגעטיילט פאר יעדן
געגנט.
די סערטיפיקאט וואס ווערט געגעבן פאר די פייער קאמפאני איז געוואנדן אין
פארשידענע פארשריפטן .די ַאגענטור גייט דורך אלע טרָאקס צי זיי פונקציָאנירן
ווי עס דַארף צו זיין ,דעם טעלעפאן סיסטעם ,די דיספעטשינג ,ווי שנעל די פייער
באאמטע רעַאגירן צו ַא רוף .אויך אינסּפעקטירן זיי די טרעינינג סיסטעם און די
גאנצע שטאב ,און זיי קענען אפילו אפמאכן אז זיי ווילן אויספרעגן עטליכע
מעמבערס צו זען זייערע קענטעניסן.
אזוי אויך טוען זיי אפשאצן דעם ווַאסער-סופליי סיסטעם ,אריינגערעכנט
די שטארקייט פון די היידרעינס; זיי גייען איבער די דרילס ,און קענען אפילו
פארלאנגען מיטצוהאלטן ַא דריל ,און אזוי נאך פארשידענע זאכן וואס זיי גייען
דורך.
דאס לעצטע מאל וואס זיי הָאבן דורכגעפירט אן איספעקציע איז געווען
עטליכע יאר צוריק ,און יעצט זענען זיי דא געווען נאכאמאל וואו זיי האבן
דורכגעפירט ַא לענגערע און גרונטליכע אינספעקשאן ,און זיי זענען ארויס גאר
שטארק צופרידן ,אזוי ווייט אז "מצילי אש" איז ארויסגעקומען אלס איינע פון
די בעסטע פייער דעפארטמענטס אין די גאנצע סטעיט ,און ב"ה ַאז מ'האט
באקומען גאר ַא גוטע רַאטע.
אינעם סטעיטמענט פון די  ISOדריקן זיי אויס ַא הערצליכן דאנק פַאר'ן פייער-
שעף הרה"ח ר' יושע בלומענטאל הי"ו ,וועלכער האט זיך איבערגעגעבן פאר
זיי און געשטאנען צו זייער הילף דורכאויס די גאנצע צייט ,צו קענען דורכפירן
די אינסּפעקציע מיט סוקסעס.
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בס"ד

-מיר טוען דערמיט מעלדן די סערוויס
שעות די דאקטוירים אינערהאלב די

פעדייעטרי
)(פיס

דעפארטמענט
SUNDAY
Richard
Shanin, DPM
Susan Chae,
DPM

MONDAY

TUESDAY

9am-2pm

9am-7pm
9am-7pm

9am-1pm

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Richard
Shanin, DPM

9am-5pm

9am-8pm

9am-2pm

Susan Chae,
DPM

9am-7pm

11am-7pm

9am-3pm

:די פאלגנדע ווערן באהאנדלט
 Ingrown toenails
 Infected ingrown toenails
 Fungal toenails including
permanent nail removal
procedures
 Debridement of painful
hard skin
 Skin infections such as
cellulitis, ulcers, rashes,
tinea pedis

 Evaluation for custom
molded orthotics
for flat feet, foot
deformity, intoe gait
 Treatment of plantar
warts
 Diabetic foot exam/
care, removal of
foreign bodies,
heel spurs, sprains,
trauma

פאר אן אפוינטמענט רופט

782-3242 Ext. #6
הנהלת עזרת חולים

49 Forest Road
Monroe, NY 10950
845.782.3242
______________________
Chairman
Abraham Wieder
Board of Directors
Moses Goldstein
Martin Schlesinger
Israel Sofer
Chaim N. Werczberger
Chaim N. Weinstock
Pinchas Kish
Ronald J. Cohen
N. R. Weiss
E. Srugo
E. Rubinstein
Executive Director
Joel Mittelman

ענסי
עמערזשמענטס
אפוינטילעבל
עווע בן טאג
אין זעל
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קרית יואל אין בילדער

דער אריינגאנג צום נייעם ביהמ"ד קול אליהו אין שכונת קערעסטיר

הגה"צ רבי שלמה רובין שליט"א רב דביהמ"ד דברי שמחה ציעשנוב,
ביים גיסן די מקוה אין שכונת ווערצבערגער אין גלילות קרית יואל

בעפארברייטונג צו
ָ
ייפ אין
גאז ּפ ּ
האט מען געריקט ַא ַ
ביים רעכטן זייט פון ביהמ"ד הגדול ָ
האבן די מעגליכקייט ַארויסצובויען
ָ

או.ענד.ארַ .ארבעט העפטיג צו קענען צורישן די עלעקטעריציטעט פאר די נייע דירות
פארעסט רד.
אויף ַ 77

שא ּפינג צענטער
בוי-פארשריט ביים געביידע אונטערן ַ
ָ
די

מאונטעין רד .ביים גרעניץ פון קרית יואל
ביים איבערבויען "ביהמ"ד אור החיים" אויף ַ

קאנסטרוקציע
ריינגאנג צום "ביהמ"ד אבני צדק" אין צייט פון ָ
ַ
האט מען באנייט ַא פרישע ַא
צוליב בין הזמנים ָ
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שאָרט-קאָט צווישן טשערנאָביל און ישיבה גדולה
הערליך איבערגעפלאַסטערט און פאַרברייטערט

אין די איצטיגע ימי חג הּפסח זענען
די איבער  500איינוואוינער אין די עצי
התמרים געגענט שטַארק נהנה פון
דעם פַארברייטערטן שארט-קָאט ווָאס
פירט צום קָאמּפלעקס פון די בניני
הישיבה גדולה ,וועלכע איז הערליך
איבערגעפלַאסטערט געווָארן פַאר דער
בַאקוועמליכקייטן פון די תושבים און די
גַאסן פון עצי תמרים און ַארום.
דער שארט-קָאט צווישן עצי תמרים
געגנט און די בניני הישיבה גדולה,
געפונט זיך אויף א סטרַאטעגישער
ווענדּפונקט ,נָאכדעם ווָאס די בניני
הישיבה גדולה הַאקן איבער ּפונקט
אינמיטן די עצי התמרים געגענט און די
איבעריגע חלקים פון די שטָאט קרית
יואל ,ובפרט צו פַארשידענע גרעסערע
קָאמּפלעקסן ,ווי דער ביהמ"ד הגדול,
ביה"ח ,שאַ ּפינג-סענטער ,עזרת חולים
און נָאך.
א גַאנץ יָאר איז דער שארט-קָאט
שטַארק נוצבַאר פאר מענער ,בחורים
און אינגלעך ווָאס בַאנוצן זיך מיט דעם
שארט-קָאט ָאנצוקומען צו די בניני
הישיבה גדולה און צו די ַאנדערע חלקים
פון די שטָאט .דאס איז אויסער דעם ווָאס
במשך די צוויי חדשים אין יָאר ווָאס די
בניני הישיבה גדולה זענען ליידיג צוליב

די ימי בין הזמנים ,ווערט דער שארט-
קָאט אויך בַאנוצט דורך פילצָאליגע
נשים צדקניות וועלכע הַאלטן זיך א גַאנץ
יָאר אָ ּפ פון דורכגיין די בניני הישיבה
גדולה מטעמי צניעות ,ווי עס איז די
תקנה פון דער הנהלת הישיבהָ ,אבער
אין די ווָאכן ווָאס די בחורים זענען נישט
דָארט ,ווערט עס בַאנוצט דורך יעדן
איינעם צוגלייך ,זייענדיג א שטַארקער
הילף ָאנצוקומען שנעלער וואו ַאהין
מ'וויל ָאנקומען.
דער שארט-קָאט איז שוין
ַאהערגעשטעלט געווָארן מיט ַאסַאך יָאר
צוריק ,און איז במשך די צייט שוין היבש
אָ ּפגענוצט און צוברָאכן געווָארן אויף
פַארשידענע ּפלעצער .בַאזונדער איז
דער שארט-קָאט געווען ַאהערגעשטעלט
זייער שמָאל ,ווָאס הָאט שטַארק
פַארשווערט דָארט דורכצוגיין מיט
ברייטערע קערידזשעס ווָאס הָאבן נישט
געהַאט קיין ּפלַאץ אויפ'ן שארט-קָאט.
אויך הָאט דָאס שטַארק פַארשווערט ביים
שַארן די שניי ,ווָאס דער סיידווָאלק-
שַארער טרָאק הָאט דָארט נישט געקענט
ַאריבערפָארן ,און ס'איז נישט לייכט
ָאנגעקומען דָארט צו ּפוצן פון שניי.
דָאס איז אויסער דעם ווָאס דער
שארט-קָאט איז געווען געבויט היבש

נידריג ,ווָאס הָאט צוגעברענגט ַאז נָאך א
רעגן וכדומה ,איז דָארט געווען שטַארק
מַארַאסטיג ,ווָאס הָאט פַארשווערט פאר
די דורכגייער און בַאנוצער.
ַאצינד הָאט דער הנהלת הקרי' ,מיט
איר כסדר'דיגע מיסיע ַארויסצוהעלפן
פאר די תושבי העיר ,ווייטער גענומען
אויף זיך דעם עול ,צו פַארזיכערן דעם
בַאקוועמליכקייט פון די שארט-קָאט,
גענוי ווי דער הנהלת הקרי' מַאכט זיכער
ביי ַאלע שארט-קאטס לענגאויס די
שטָאט ,סיי א גַאנץ יָאר ביים ּפוצן די שניי
וכדומה ,און סיי ווען עס פעלט זיך אויס,
עס איבערצומַאכן ,פַארברייטערן וכדומה.
אויך ַאצינד הָאט דער הנהלת
הקרי' גענומען אויף זיך די מיסיע
איבערצומַאכן דעם שארט-קָאט ווָאס
איז איצט ַאהערגעשטעלט געווָארן
לשם ולתפארת .דער גַאנצער שארט-
קָאט איז איבערגעפלַאסטערט געווָארן,
און איז אויך פַארברייטערט געווָארן
אויף ַאלע זייטן ,דערצו איז עס ַאביסל
העכער געווָארן ,ווָאס וועט אי"ה געבן
די מעגליכקייט פאר די דורכגייער ,זיך צו
בַאנוצן דערמיט בַאקוועם און צוגענגליך.
דער איבערגעפלַאסטערטער שארט-
קָאט איז סּפעציעל א דבר בעתו אין די
איצטיגע ימי חג הּפסח ,ווען עס קומט
מער אויס זיך בַאנוצן דערמיט ,נָאכדעם
ווָאס אויך די ווָאס בַאנוצן זיך געווענליך
מיט אויטָא'ס קומט ַאצינד מער אויס צו
גיין לַאנגע שטרעקעס צופיס ,משּפחות
ווָאס גייען צו עלטערן אויף די סדרים
צי אויף ַאנדערע סעודות החג ,די פילע
הונדערטער אידן ווָאס קומען ַאראָ ּפ צו די
תפלות פון די ימי החג אין ביהמ"ד הגדול
בצל כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א,
ובפרט צו די תפלות און געהויבענע טישן
פון די צווייטע טעג ,שביעי און אחרון
של ּפסח ,וועלכע וועלן ַאצינד ַאלע הָאבן
די מעגליכקייט זיך צו בַאנוצן מיט די
שטַארקע בַאקוועמליכקייטן ווָאס דער
נייער שארט-קָאט שטעלט מיט זיך פאר.
די ַאלע תושבים זענען שטַארק
דַאנקבַאר פאר דער הנהלת הקרי'
ווָאס הָאט אונטערגענומען דעם
וויכטיגן שריט ,פַאר'ן וואוילזיין און
בַאקוועמליכקייט פון די תושבי השכונה.

"ווילעדזש וואַסער דעּפאַרטמענט" פאַרענדיגט
אינסטאָלירן די נייע סאָפיסטיקירטע "וואַסער
מיטערס" איבער דער שטאָט

אין די טעג האט מען געענדיגט
די ארבעט פון איינטוישן די ביז-
יעצטיגע ווַאסער-מיטערס אויף נייע
סאפיסטיקירטע מיטערס וועלכע איז
אינסטאלירט געווארן איבער ַאלע
הייזער פון די שטאט אין די לעצטע
אנדערהאלבן יאר.
ווי שוין באריכטעט אין הקרי' מיט ַא
צייט צוריק ,האט דער "ווילעדזש וואסער
דעּפַארטמענט" אונטערגענומען ַא
פראיעקט צו ערזעצן אלע אלטע מיטערס
וואס פלעגט ארויסגעבן די חשבונות
דורך סעלפאן קאמוניקאציע ,דָאס הייסט
אז ווען דער וואסער דעפארטמענט
ארבעטער האט נאנט געטרעטן צום
מיטער ,האט עס אריינגעשיקט דעם
חשבון צום סעלפאן( .בעפאר דעם פלעגן

די מיטערס געבן די ציפערן שריפטליך,
ווָאס דאס האט מען שוין ערזעצט איבער
צען יָאר צוריק ).למעשה איז דער סיסטעם
נישט געווען ַאזוי צוגענגליך ,צוליב וואס
די שטאט וואקסט קע"ה און מ'דַארף
קענען נאכיאגן יעדן חודש אנצוקומען
צו אלע הייזער ,און עס איז אויסגעקומען
אז צומאל האט מען געקענט באקומען
גרעסערע בילס פון עטליכע חדשים אויף
אמאל ,דעריבער האט מען עס ערזעצט
צו די נייע סאפיסטיקירטע מיטערס,
וואס שיקט אליין אריין דעם חשבון צום
ווַאסער-דעּפַארטמענט איינמאל ַא חודש
עלעקטראניש ,אזוי וועט יעדנ'ס ביל זיין
אקוראט און צייטליך בס"ד.
די ארבעט האט זיך שוין אנגעהויבן
ארום אנדערהאלבן יאר צוריק ,ווען

מען האט אנגעהויבן צום ערשט ביי די
גרעסערע קאנדאמיניומס ,און דערנאך
האט מען געטוישט ביי די פריוואטע
הייזער ,און ב"ה אצינד האט מען שוין
פארענדיגט אלע ארום  5,900מיטערס.
אזוי ווי עס קען זיך מאכן פראבלעמען
ווען מען אינסטאלירט אזא גרויסע
צאל פון נייע מיטערס ,איז דער וואסער
דעפארטמענט ארויסגעקומען מיט ַא
בקשה אז ווער עס זעט אז זיינע חשבונות
זענען נישט אקוראט ,וואס דאס איז
ווארשיינליך צוליב וואס זיין מיטער
מאכט פראבלעמען ,זאל ער דאס תיכף
איינמעלדן פאר'ן דעפארטמענט אז
מען זאל דאס קענען פאררעכטן בעוד
מועד ,און מען זאל נישט ווארטן ביז עס
זאמלען זיך ָאן גרויסע בילס.

ּפאַרקינג-לאַט הונטער׳ן
ביזנעס-צענטער
(פארזעצונג פון זייט )5

געעפנטָ ,אבער די ַארבעט ַאליינס איז
גָארנישט געווען ַאזוי לייכט .פַארקערט,
ס'איז געווען ַא מַאסיווע שווערע
אונטערנעמונג ,ווָאס הָאט געפָאדערט ַא
פַארצווייגטן ּפרָאיעקט ,און נָאר דָאס ווָאס
ס'איז געשטַאנען פַאר די אויגן די טובה
פונעם ציבור און די בַאקוועמליכקייט
פון די קונדן ,געשעפט-אייגנטימער און
ָאפיס-בַאנוצער ,הָאט געפירט דערצו
ַאז די גַאנצע ַארבעט איז דורכגעפירט
געווָארן אין ַאזַא רעַאליטיוו קורצע צייט.
דער נייער ּפַארקינג-לַאט איז
ַאהערגעשטעלט געווָארן הַארט הינטער
דעם ביז-איצטיגן "ּפַארק און רייד",
זייענדיג גלייך נעבן דעםָ ,אבער היבש-
נידריגער .צוליב דעם ווָאס דער שטח
געפונט זיך אויף ַא בַארג ,הָאט מען
צום ַאלעם ערשטן געדַארפט בויען ַא
מַאסיווע “אונטערהַאלטונג ווַאנט"
(ריטעינינג ווָאל) ווָאס ציט זיך איבער
די לענג פון  1,000פיס און אין די הייך
פון צווישן צוואנציג און דרייסיג פיס.
דָאס ַאליינס איז געווען ַא פַארצווייגטע
ַארבעט ווָאס הָאט געדויערט צייט,
און הָאט ַאריינגעצויגן אין גָאר גרויסע
קָאסטן.
אינצווישן ביים ַאהערשטעלן די ווַאנט,
און בכלל די גַאנצע ּפַארקינג-לַאט ,הָאט
מען געזען ַאז די ערד ַארום איז זייער
נַאס ,ווָאס מ'הָאט לכבוד דעם געדַארפט
ַאוועקנעמען צענדליגער טויזנטער יַארד
מיט זַאמד ,כדי ַאז דער ּפַארקינג-לַאט זָאל
זיין פעסט און שטַארק ,און זָאל קענען
בלייבן אין בַאנוץ אויף ַאסַאך לַאנגע
יָארן .דָאס ַאליינס הָאט היבש פַארצויגן
די ַארבעט ,פיל לענגער ווי געקלערט ,און
הָאט – ווי פַארשטענדליך – אָ ּפגעקָאסט
עקסטערע שווערע טויזנטער דָאלַארן
אויף ווָאס מ'איז נישט געווען גערישט.
צוליב די ָאנגייענדע ַארבעט הָאט
מען אויך געמוזט אָ ּפשליסן טייל פונעם
ביז-איצטיגן ּפַארק-און-רייד ,וואו עס
הָאט זיך אויסגעפעלט דורכצופירן
פַארשידענע קָאנסטרוקציעס ,כדי צו
קענען פָאראויסגיין מיט די ַארבעט ביי
דעם דערנעבענדיגן ּפַארקינג-לַאט.

אינצווישן הָאט דער ווינטער געטון
דָאס זייניגע ,און די שווערע ווינטער-
וועטערס פון די פַארלָאפענע חדשים
הָאט געברענגט דערצו ַאז ַאסַאך טעג
און ווָאכן איז די ַארבעט גענצליך געווען
אָ ּפגעשטעלט ,און מ'הָאט געמוזט
ווַארטן מיט געדולד אויף ביז ווען דער
וועטער וועט ערלויבן צו קענען פָארזעצן
די ַארבעט.
ָאבער ווי נָאר עס איז געווען ַא
מעגליכקייט ,הָאט מען ווייטער
געַארבעט אויף די נָאכפָאלגענדע פַאזעס,
ַאריינגערעכענט דָאס עלעמינירן די
גרויסע ּפרָאוויזָאערישע געביידע ווָאס
איז געבויט געווָארן הינטערן ביזנעס-
צענטער  ,1#ווָאס איז ביז היינט בַאנוצט
געווָארן ַאלס סטָארעדזש געביידע
פַאר'ן גרָאסערי-געשעפט ווָאס איז
ביז דַאן געווען אין די געביידעַ .אצינד
הָאט מען צענומען די געביידע ,און
דַאן אויסגעגרָאדט דעם גַאנצן שטח,
ווָאס ערשט דַאן הָאט מען געקענט
צוגרייטן דָאס גיסן די ּפעיווינג ווָאס,
ַאצינד בשעת'ן שרייבן ,הַאלט מען טַאקע
אינמיטן דורכפירן די ַארבעט ,און אין די
נָאנטע טעג ,וועט מען ,הָאפנטליך ,שוין
זען די אויטָאס ּפַארקירט אויף דעם נייעם
שטח.
פַאר די בַאקוועמליכקייט פון די קונדן
און כדי צו קענען אויסנוצן יעדן אינטש
פון דעם שטח פַאר מער ּפַארקינג ,איז
איינגעשטעלט געווָארן ַא העכסט-
געניטער סיסטעםַ ,אז דער ַאריינגַאנג צו
דעם ּפַארקינג וועט זיין בלויז ַא ווָאן-
וועי ,דָאס הייסט ַאז נעבן דעם ביזנעס-
צענטער וועט מען נָאר קענען ַאריינפָארן.
אויף ַארויסצופָארן איז געעפנט געווָארן
ַא בַאזונדערער וועג ווָאס וועט פירן
ביז צו די רַאצפערט-גַאס ,ווָאס פון
דָארט וועט מען ָאנקומען צוריק אויף
בעיקערטַאון רד.
ַאצינד ווערט די ַארבעט שוין ב"ה
פַארענדיגט און דער ּפַארקינג-לַאט
וועט אי"ה תיכף נָאך יו"ט שטיין גרייט
פַאר'ן ציבור .די דעוויידער-ליניעס זענען
מָאמענטַאל נָאכנישט געמַאכט געווָארן,
צוליב דעם ווָאס מען דַארף קודם ווַארטן
עטליכע חדשים ,ביז די ערד זעצט זיך
געהעריג ,ווָאס ערשט דערנָאך וועט מען
קענען גיסן נָאך ַא שטַארקן שיכט מיט
ּפעיווינג ,און דַאן וועט מען ַאלעס קענען
מסדר זיין על צד היותר טוב.
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הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

בריוו
פון תושבי
הקריה
אריינצושיקן בריוון ביטע שיקט צוHakiryah@gmail.com :

מער ַאכט געבן ביים דרייוון
סעזאנען
ָ
פארנומענע
אין ַ

לכבוד די הקרי'.
האט ַאריינגעשיקט
וואס איינער ָ
מענהאנג מיט דעם בריוו ָ
ַ
צוזא
ַ
אין
דאס ליידער ַא
דארף ָ
וואס ביי טייל ַ
דאס דרייוון אין קרית יואלָ ,
בנוגע ָ
מאל צו שרייבן איבער דעם ענין.
כא ָ
נא ַ
שטארקער תיקון ,איז ַא דבר בעתו ָ
ַ
עס איז ַאצינד בין הזמנים ,די טעג ַארום יום טוב און יום טוב ַאליינס,
סאך מער ָאנגעפולט מיט קינדער און
גאסן זענען ַ
ובפרט חול המועד; די ַ
וואס גייען אין די געשעפטן ָאדער סיי-וואו אימער.
ערוואקסענע ָ
ַ
מיט
אויפמערקזאמקייט
ַ
סאך מער אחריות און
האבן ַ
דארף מען ָ
זא צייט ַ
אין ַא ַ
איינגעהאלטנקייט ,און זיך
ַ
פארן מיט
גאסן ,צו ָ
ווען מען דרייווט אויף די ַ
גוט אומקוקן פון ַאלע זייטן ַאז קיינער שטייט נישט ח"ו אונטער די
פיס (לייען :אונטערן רעדל!) .ס'איז ַאלץ בעסער ָאנצוקומען מיט ַא ּפ ָאר
באוויינען די איינע
געוואלט ,ווי איידער ח"ו צו ַ
ָ
שפעטער ווי
סעקונדעס ּ
טאל.
פא ַ
וואס קען חלילה זיין ַ
סעקונדע ָ
מ’זאל ניצול ווערן מכל צרה
ָ
זאל השי"ת היטן ַאלע אידישע קינדער,
ָ
האבן ַא חג כשר ושמח.
זאלן ָ
וצוקה ,און ַאלע אידן ָ
ב .ח.


פארגרעסערן מיסט הייזער ביים אויפפיקסן דעם
ַ
בעיסמענט פאר ַא דירה\געשעפט\אפיס אד"ג

לכבוד הקרי'.
נאר
וואס ָ
פאר ּפסח ,יעדער זויבערט די שטוב ,און מ'טוט ָ
ס'איז ַ
זא צייט
דאס אויסצורייניגן פון יעדן ברעקל חמץ .אולי אין ַא ַ
מעגליך ָ
וואס איז
ווייטאגליכע טעמע ָ
ָ
מאל כדאי ַארויסצוברענגען די
כא ָ
נא ַ
איז ָ
שפ ַאלטנס פון די
געווארן דורך די ּ
ָ
מאל אויסגעשמועסט
שוין היבש ָ
שטארקער תיקון.
נאך ַא ַ
מענטאל ָ
ַ
מא
פאדערט ָ
וואס ָ
זאך ָ
אויסגאבעַ ,א ַ
ַ
שטאט געבענטשט מיט די מעלה ַאנדערש
ָ
פון איין זייט איז אונזער
צוזאמען די מיסט יעדן איינציגן
ווי ַאלע ַאנדערע געגנטערַ ,אז מ'נעמט ַ
געדארפט ברענגען דערצו
ַ
וואלט – בדרך הטבע –
דאס ָ
וואס ָ
כן-טאגָ ,
ָ
ווא
ָ
סאך זויבערער און ריינער ווי ס'איז ווירקליך.
זאלן זיין ַ
גאסן ָ
ַאז די ַ
קאנט
בא ַ
וואס זענען שוין ַ
רהאן גענוג הייזערָ ,
פא ַ
במציאות זענען ָאבער ַ
דארט זעט מען ַאלץ ָאנגעלייגט שמוץ.
פאר רעגלמעסיגע דורכגייערַ ,אז ָ
ַ
דורכגייער ווייסן שוין אויסצומיידן דורכצוגיין יענע זייט הייזער ,נישט
דאס קומט געווענליך פון
וואס ָ
זיך ָאנצושטויסן אין ַאנגענעמליכקייטןָ ,
גארבעדזש-הייזער ביי די בנינים זענען צו קליין צו קענען
דעםַ ,אז די ַ
דאס
וואס קומט ַארויס פון דעם בנין ,און ָ
מאדירן די פילע מיסט ָ
קא ַ
ַא ָ
גאסן.
נאר ָאנגעלייגטע שמוץ און אומריינע ַ
ברענגט ָ
גארבעדזש-הייזער לויט
אוודאי ,ביים בויען די הייזער ,בויט מען די ַ
צאל דירות
רלאנגט זיך לויט'ן געזעץ ,גענוג גרויס לויט די ָ
פא ַ
ווי עס ַ
נאכדעם,
נאר שוין ָ
ראבלעם ווערט ָ
נטהאלט .דער ּפ ָ
וואס יעדער בנין ַא ַ
ָ
וואס
ווען בעיסמענטס ווערן אויפגעפיקסט פאר דירות און געשעפטן ָ
לאן .איינער פיקסט אויף זיין
איז בכלל נישט געווען ָארגינעל אינעם ּפ ַ
וואס צעטיילן דירות – איין גרויסע
בעיסמענט ַאלס ַא דירה ,צי ַאנדערע ָ
דאס מיינען
וואס אין די גרויסע בנינים קען ָ
פאר צוויי קלענערע – ָ
דירה ַ
וואס איז נישט געווען
נאך היבש ַא ּפ ָאר איינוואוינער ָ
ַאז עס קומען צו ָ
וואס פילע ַאזעלכע בויערס רעכענען זיך ָאבער בכלל
לאנטָ ,
געפ ַ
ָארגינעל ּ
לאץ
דארף מען אויך צושטעלן מער ּפ ַ
פאר די פרישע תושבים ַ
נישט ַאז ַ
גארבעדזש.
פאר ַ
ַ
פאר ַא רבים.
פארדינגען ַ
גאר ַ
נאך ערגער איז ווען די בעיסמענטס ווערן ָ
ָ
זאלן ,צי
דארט געשעפטןָ ,אפיסעסַ ,
דאס הייסט ַאז מ'שטעלט ַאהער ָ
ָ
נאטירליך ַאז פון דעם בנין
דאס ַאלעס ברענגט ַ
וואס ָ
גאר ַא ביהמ"דָ ,
ָ
לאנט ָאנהייבָ ,אבער דער פרישער
געפ ַ
סאך מער מיסט ווי ּ
קומען ַארויס ַ
אינגאנצן נישט פון דעם
ַ
טראכט
וואס שטעלט ַאהער די געשעפטןַ ,
בויער ָ
גאסן
גארבעדזש-הייזער און די ַ
לאץ אין די ַ
דא קיין ּפ ַ
ַאז ס'איז נישט ָ
וואס
נאךָ ,
ברוכווארג און ָ
ַ
באקסעס,
ַארום ווערן ָאנגעלייגט מיט שמוץַ ,
פאר'מיאוס'ט עס דעם ַארום ,און אין ערגערע פעלער,
פאל ַ
אין מילדן ַ
וואס איז נישט
אומאנגענעמען ריח ,קעץ און מייז וכדומהָ ,
ַ
ברענגט עס ַאן
פאר קיינעם.
קיין טובה ַ
ס'איז דעריבער זייער וויכטיג ַאז ווען איינער בויט צו ַא דירה ָאדער
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זאל ער
לאנטָ ,
געפ ַ
געשעפט אין ַא בנין וואו ס'איז ָארגינעל נישט געווען ּ
גארבעדזש
גארבעדזש ,צוצובויען צום ַ
פאר ַ
לאץ ַ
אויך זיך רעכענען מיט ּפ ַ
ריינצואווארפן די
ַ
לאץ ַא
האט גענוג ּפ ַ
מאכן ַאז יעדער ָ
הויזאון זיכער ַ
מיסט.
גארבעדזש-
סזאל זיין גענוג ַ
נדאמיניום זען ַאז ָ
קא ָ
דארף די ָ
אוודאי ַ
נאך פיל מער ליגט דער פליכט אויפ'ן הויז-אייגנטימער
לאץָ ,אבער ָ
ּפ ַ
מאכן ַאז
וואס בויט צוַ ,ארויסצוצייגן ַאזויפיל מענטשליכקייט און זיכער ַ
ָ
סינאנים מיט די דירה
ָ
פארגרעסערט
גארבעדזש-הויז ווערט אויך ַ
דער ַ
מ'האט צוגעלייגט.
ָ
וואס
ָאדער געשעפט ָ
האלט שוין די ּפענע אין די הענט ,איז אויך זייער וויכטיג
און ַאז איך ַ
גארבעדזש מיט
טזאם נישט ַארויסצושיקן די ַ
רא ַ
מעורר צו זייןַ ,אז ס'איז ַ
וואס זענען גענוג אחריות'דיג
נאר מיט גרעסערע קינדער ָ
קליינע קינדערָ ,
קאנטעינערסַ ,אזוי צו
גארבעדזש אין די הייזער ָאדער ָ
ריינצואווארפן די ַ
ַ
ַא
גאסן בלייבן זויבער.
מאכן זיכער ַאז די ַ
ַ
נהאלטן
עפעס אויפטון ,צו קענען ָא ַ
כאטש ּ
האף ַאז די שורות וועלן ָ
איך ָ
שטאט.
פאר ַא אידישע ָ
גאסן ,ווי עס ּפ ַאסט ַ
די זויבערקייט איבער די ַ
מ .א.
מירון


רעגולאציעס
ַ
ּפ ַארקירן מיט אחריות ָאן קיין
לכבוד מערכת הקרי'.
האט זיך לעצטנס
וואס ָ
ַאלס געוועזענער ברוקלינער איינוואוינער ָ
פאר ַא פליכט צו נעמען די ּפענע אין
שפיר איך ַ
געצויגן קיין קרית יואלּ ,
אויפגעפ ַאסט
ּ
האב
וואס איך ָ
די הענט ַארייןָ ,א ּפצושרייבן די ּפ ָאר שורות ָ
"גאסט אויף ַא ווייל" (דערווייל)...
ַאלס ַא ַ
דאכט זיך –
אויסגאבע איז – ַ
ַ
פאר אייער
דאנקן ַ
צום ַאלעם ערשטן ,צו ַ
גאר וויכטיגע
אינפארמירט די תושבים מיט ָ
ָ
גענצליך איבעריג .די הקרי'
שטארקן
פאר יעדן .באמת ַא ַ
וואס איז וויכטיג ַ
רמאציע ָ
אינפא ַ
ָ
און נוצליכע
פאר אייער כסדר'דיגע ַארבעט.
דאנק ַ
ַ
פאר'ן הנהלת
דאנק ַ
באזונדער מיין איך ַאז ַארויסצוברענגען דעם ַ
ַ
פארשטיי ַאז יעדער
וואס הגם ,איך ַ
ה'ווילעדזש איז אפשר אויך איבעריגָ .
מאל הערן ַא שעצונג-
דארף ַא ָ
וואס איז עוסק בצרכי ציבור ,מעג און ַ
ָ
שפירט זיך די הרגשה פון
דאך ּ
מ'ארבעטָ .אבער ָ
פאר וועמען ַ
ווארט פון די ַ
ָ
פאר זיך ַאליינס ,און
"פירותינו מעידין עלינו"; די רייכע סערוויסעס רעדן ַ
ּ
וואס
פאר די געטרייע אישי הציבור ָ
נקבארקייט ַ
דא ַ
מ'שפירט באמת ַא ַ
ּ
דאס ַאלעס ַאהערצושטעלן על צד היותר
געבן זיך ַאוועק בלב ובנפש ָ
טוב .אשרי להם ואשרי חלקם.
שפירט מען ַאז דער ווילעדזש ווערט געפירט
אויף טריט און שריט ּ
טראץ עס מוז זיין די מוראה
דורך היימישע אידן ,יראים ושלמים ,און ָ
וואס דערקענט זיך
הארץ ָ
של מלכות ,ווערט עס געפירט מיט ַא אידיש ַ
שטארק אויף ַאלע הינזיכטן.
ַ
וואס עס
דאס ָ
באזונדער כדאי ַארויסצוברענגען ָ
צווישן ַאנדערן איז ַ
רעגולאציעס
ַ
דאהי אין קרית יואל די שטרענגע
איז נישט איינגעפירט ָ
שטאט,
ָ
"טראפיק" ,ווי מען איז צוגעוואוינט אין די
ַ
"פ ַארקינג" און
פון ּ
ליציאנט מיט
פארלעצונג שטייט שוין גרייט ַא ּפ ָא ַ
פאר יעדע ּפיצעלע ַ
ַאז ַ
וואס דרוקט ַארויס ַא טיקעט ,און דער בודזשעט פון יעדן
מאשינדל ָ
ַא ַ
קאר-אייגנטימער ,רעכנט אויך ַאריין ַא שיינע ּפ ָאר טויזנט
ברוקלינער ַ
יאר-יערליך.
פאר טיקעטסָ ,
לאר ַ
דא ַ
ָ
דאס מיינט
דאָ .אבער ָ
דאס ב"ה נישט ָ
דאהי אין קרית יואל איז ָ
ָ
דארפן בכלל נישט
רקינג-רעגולאציעס ַ
ַ
טראפיק און ּפ ַא
נישטַ ,אז די ַ
אויסגעהאלטן ,תורה'דיג
ַ
מ'טאר זיך נישט פירן
ָ
איינגעהאלטן ווערן ,און ַאז
ַ
און מענטשלעך.
קאר ,למשל ,סיי-וואו עס איז – אויף ַאן עפנטליכן
ווען מען ּפ ַארקירט ַא ַ
האבן ַא צווייטן,
ריוואטן הויז וכדומה – מעג מען אינזינען ָ
לאץ ,צי ביי ַא ּפ ַ
ּפ ַ
טראכטן בלויז פון זיך .ווען מען ּפ ַארקט מעג מען
מ’דארף נישט ַ
ַ
און
דורכפארן? שטער
ָ
דא קענען
קארס אויך ָ
כא ּפן ַא בליק :וועלן ַאנדערע ַ
ַ
ריינפארן ָאדער ַארויסקומען פון זיין
ָ
איך איינעמ'ס דרייוועי פון קענען ַא
רקינג-לאט?
ַ
ּפ ַא
טראכטן
טזאם צו ַ
רא ַ
ראוד ,איז ַ
פארט אויפ’ן ָ
דאס זעלבע איז ווען מען ָ
ָ
זאל געבן
זא וועג ַאז עס ָ
נישט בלויז פון זיך ,און נישט זיך פירן אויף ַא ַ
דאך
דארף איך ָ
מ'טראכט ביי זיך ַאז "פון ַא טיקעט ַ
ַ
דעם איינדרוק ַאז
וואס איך וויל"...
דאך טון ָ
האבן ,מעג איך ָ
סייווי נישט מורא ָ
דארף זיין ַא מוסטער
קרית יואלַ ,אלס ַא ריכטיגער עיר ואם בישראלַ ,
רקינג-רעגולאציעס ,ווייל
ַ
פאר די וועלטַ ,אז עס פעלט בכלל נישט קיין ּפ ַא
ַ
רשטאנד און מיטגעפיל.
ַ
פא
דאס מיט ַ
יעדער טוט ָ
פארעפנטליכן ַא בריוו מיט ַא
זאל איצט ַ
איך גלייבַ ,אז ווען איינער ָ
קאר-
רלאנג צום ווילעדזשַ ,אז צוליב אומ'אחריות'דיגע דרייווערס און ַ
פא ַ
ַ
רקינג-רעגולאציעס,
ַ
זאל מען איינשטעלן שטרענגע ּפ ַא
אייגנטימערָ ,
פארפירט
שטארק ַ
ַ
מ'וואלט
ָ
וואלט מען אויפגעהויבן ַא ויצעקו ,און
ָ
רלאנג ווען
פא ַ
סארט ַ
זא ָ
זאל ווערן ַא ַ
ווארטן ַאז עס ָ
רוואס ַ
פא ָ
דערקעגן .נוַ ,
פארן אחריות'דיג,
פארמיידן ,דורך ּפ ַארקירן אחריות'דיג און ָ
דאס ַ
מען קען ָ
רעגולאציעס.
ַ
סארט
זאל באמת נישט אויספעלן די ַאלע ָ
ַאזוי ַאז עס ָ
אויפפ ַאסונגען אויף קרית יואל ,און
ּ
דאס איז איינע פון מיינע
ָ
פארשידענע
נאך ַ
נאך שרייבן איבער ָ
האפנטליך וועל איך בקרוב ָ
ָ

שטאט.
אויפפ ַאסונגען אויף די ָ
ּ
ּפ ָאזיטיווע
מיט הצלחה,
י .ה .ג.


אויטאס אין סכנה צוליב איין ווילדן "דריי"
ָ
"דריי"

לכבוד מערכת הקרי'.
מא .איך
טרא ַ
שאק און ַ
נאך אונטער ָ
איך שרייב די שורות ,זייענדיג ָ
וואס איך פיל
האף ַאז איך וועל זיך קענען מצמצם זיין ַארויסצוברענגען ָ
ָ
האפענונג ַאז איר וועט געבן
פאר ַא פליכט ַארויסצוברענגען ,מיט דער ָ
ַ
אויסגאבע .אפילו אויב ס'איז מעגליך
ַ
דערפאר אין אייער\אונזער
ַ
לאץ
ּפ ַ
דאך שרייב
ַאז צוליב סיי-וועלכע סיבה וועט דער בריוו נישט ערשיינעןָ ,
דאסַ ,אלס ַא ספק .אויב איז ספק נפשות דוחה שבת ,איז זיכער ַאז
איך ָ
דאס טון,
דארף איך ָ
נאר בגדר ספקַ ,
שרייבן דעם בריוו ,אפילו עס איז ָ
טאקע צוליב דיני נפשות.
ַ
ביינאכט,
ַ
לאמיך ּפרובירן צו שרייבן על הסדר .ס'איז געווען נעכטן
ָ
האב נישט געבעקט,
רויסגעפארן פון מיין דרייוועי .איך ָ
ָ
ווען איך בין ַא
האב איך מיך גוט
גראד ,און איידערן זיך ַארויסדרייעןָ ,
געפארן ָ
ָ
נאר
ָ
ראוד איז פריי און צי איך קען זיך שוין איינדרייען.
אומגעקוקט אויב דער ָ
געמאכט דעם דריי
ַ
האב איך
קלארָ ,
האב געזען ַאז ַאלעס איז ָ
ווען איך ָ
אויף לינקס.
געמאכט דעם דריי ,איז געקומען פון מיין לינקע
ַ
האב
נאר איך ָ
און ווי ָ
רוואס ַאריינגעדרייט אויף די
נא ָ
האט זיך ָ
וואס ָ
קאר ָ
זייט צו "פליען" ַא ַ
זאל
גאס ,און עס איז געווען נישט מער ווי ַא סעקונדע ַאוועק ַאז ער ָ
ַ
טראכטן,
וואס איך וויל אפילו נישט ַ
קאר ַארייןָ ,
ריינפארן גלייך אין מיין ַ
ָ
ַא
פאר אונז
וואלט ל"ע געמיינט ַ
דאס ָ
וואס ָ
און זיכער נישט ַארויסשרייבןָ ,
האסטיגן ָא ּפשטעל,
געמאכט ַא ַ
ַ
האבן אין דער איילעניש
ביידע .מיר ביידע ָ
שאדן.
גאנצע גלידערָ ,אן קיין ָ
און ב"ה ,זענען מיר ַארויס מיט ַ
געהאט אין די ערשטע
ַ
האב
וואס איך ָ
מא ָ
טרא ַ
ָאבער די שרעקליכע ַ
האט אויסגעזען ווי ַא
גארנישט שילדערן .עס ָ
ּפ ָאר סעקונדעס ,קען איך ָ
נאך ,און איך קען זיך נישט ַאזוי
נאך און ָ
מא לויפט מיך ָ
טרא ַ
יאר ...די ַ
ָ
בארואיגן.
גרינג ַ
דא געטון צוויי סכנה'דיגע
האט ָ
אויטא ָ
ָ
דער דרייווער פון די ַאנדערע
סיגנאל ַאז
ַ
האט בכלל נישט ָאנגעצונדן דעם
פארלעצונגען .ערשטנס ,ער ָ
ַ
רויסגעפארן; איך
ָ
גאס וואו איך בין ַא
ער גרייט זיך איינצודרייען אויף די ַ
וואלט
געפארן ,און איך ָ
ָ
ראוד וואו ער איז
נאנט צו דעם ָ
בין געווען גענוג ָ
וואלט
וואס ַאזוי ָ
לאנט זיך איינצודרייעןָ ,
באמערקט ַאז ער ּפ ַ
דאס זיכער ַ
ָ
דורכצולאזן קודם ,און עס
ָ
אויסגעווארט די ּפ ָאר סעקונדעס אים
ַ
איך
איינפאלן
ַ
דארף מיר
גארנישט ּפ ַאסירטָ .אבער רבוש"ע ,פון וואו ַ
וואלט ָ
ָ
האסטיג איינצודרייען? ס'איז
לאנט זיך ַ
סיגנאל ּפ ַ
ַ
ַאז איינער ָאן קיין שום
דאס ָאנצינדן דעם
דאס דען שוין ָ
קאסט ָ
וואס ָ
פארשטייןָ .
ממש נישט צו ַ
גאז ,קיין
ס'קאסט נישט קיין געלט ,קיין ַ
סיגנאל ַאז מ'גייט זיך איינדרייען? ָ
ַ
סיגנאליזירט ,נו,
ַ
גארנישטַ .א קליינעם רוק מיטן שיפטער ,און עס
כח ,קיין ָ
דאס ביסל נושא בעול עם
דאס ביסל מענטשליכקייט און ָ
לוינט זיך נישט ָ
גאסן רואיג און זיכער?
פארן אויף די ַ
זאל קענען ָ
חברוַ ,אז יעדער ָ
האט ער ַאריינגעלייגט
דאס הייסטַ ,אז נישט בלויז מיך און זיך ַאליינס ָ
ָ
האט בכלל
געפארן אונטער איםָ ,
ָ
וואס איז
קאר ָ
נאר אויך די ַ
אין ַא סכנהָ ,
געפארן
ָ
שארפן דריי; ער איז
מאכן דעם ַ
לאנט צו ַ
נישט געוואוסט ַאז ער ּפ ַ
האט ּפלוצים זיך
ספיד ווי פריער ,בשעת יענער ָ
מיטן זעלבן ריטם און ּ
קאר געווענליך
דארף די אונטערשטע ַ
פאל ַ
זא ַ
וואס אין ַא ַ
געגעבן ַא דרייָ ,
פארנט
קאר פון ָ
פאר די ַ
ספיד ,כדי צו ערמעגליכן ַ
רא ּפגיין מיטן ּ
ַאביסל ַא ָ
קאר פון אונטן
האט דער ַ
פאל ָ
דא ביי דעם ַ
מאכן דעם דרייָ .אבער ָ
צו ַ
דאס הייסט אין
גארנישט געוואוסט ,און איז אויך געווען אין ַא סכנהָ .
ָ
קארס זענען געווען אין ַא סכנה ,צוליב ַאן
ַאנדערע ווערטערַ ,אז דריי ַ
אומ'אחריות'דיגער שריט און פוילקייט פון דעם איינעם דרייווער ,נישט
ָאנצוצינדן די בלינקערס.
האט זיך איינגעדרייט און וואו איך
און צווייטנס ,די גאס וואו יענער ָ
נאכדערצו ַא שטיקל
גאס און ָ
רויספארן ,איז ַא געדרייטע ַ
ָ
געוואלט ַא
ָ
האב
ָ
פאל קען ווען די סכנה ח"ו זיין פיל גרעסער.
זא ַ
וואס אין ַא ַ
רא ּפָ ,
בארג ַא ָ
ַ
ספיד ,און די מעשה
רא ּפ איז שווערע צו נידערן מיט'ן ּ
בארג ַא ָ
אויף ַא ַ
טראגיש.
וואלט זיך געקענט ח"ו ענדיגן זייער ַ
ָ
דאס שוין זיכער איבערגעצייגט,
האט זיך ָ
אויטא ָ
ָ
וואס דרייווט ַאן
יעדער ָ
גאסן ,קומט מען געווענליך
קאלע ַ
לא ַ
פארן שנעלער אויף די ָ
ַאז מיט'ן ָ
האלבע
מאכט אויס נישט מער ווי צווישן ַא ַ
נישט ָאן צופיל שנעלער .עס ַ
וואס מ'טוט אויףַ ,אז מען שטעלט ַאריין זיך
זאך ָ
גאנצע מינוט .איין ַ
און ַא ַ
און ַאנדערע אין ַא סכנה.
בארעכענען ,צו געדענקען ַאז ווען מען זיצט ביים
ס'איז צייט זיך צו ַ
פאר די
וואס קען זיין ָאדער ַא טובה ַ
באנוצט מען זיך מיט ַא כלי ָ
רעדלַ ,
וואס דער צווישנשייד צווישן די
מענטשהייטָ ,אדער ַא שרעקליכע סכנהָ ,
צוויי קען זיין נישט מער ווי ַא חוט השערה! ס'איז זייער וויכטיג ,אפילו
פארזיכטיג און רואיג ,און ַאזוי
יאגט זיך געפערליך ,צו דרייוון ָ
ווען מען ָ
וועט השי"ת היטן אויף יעדן איינעם ,צו זיין ָא ּפגעהיטן מכל צרה שלא
תבא ח"ו.
ח .י .י.
ּפ ַאקש
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הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

נייע ביהמ"ד ביי
עיקערס-בעיקערטאַון
(פארזעצונג פון זייט )3

ליכטיג ,לטובת די פילצָאליגע תושבים
אין די ַאלע געגנטער.
קרית יואל פַארמָאגט שוין כהיום אין
בַאנוץ ַא צָאל פון פופצן קהל'ישע בתי
מדרשיםָ ,אנגעהויבן פון דעם תל תלפיות
שכל פיות תושבי העיר ּפונים אליו ,דער
בית הגדול והקדוש ,בנין ביהמ"ד הגדול,
ווָאס דער בנין הָאט געהַאט די זכי' ַאז
עס איז נָאך נתחנך געווָארן דורכ'ן מייסד
הקרי' גאון עוזינו מרן רביה"ק זי"ע ,וואו
דער רבי הָאט אָ ּפגערָאכטן זיין מסירת
נפש'דיגע עבודה אין די לעצטע יָארן
לימי חייו עלי אדמות ,ואל מקומו שואב
זורח הוא שםָ .אט אין דעם ביהמ"ד הָאט
מען זוכה געווען מיטצוהַאלטן דעם
עבודת הקודש פון מרן רביה"ק הברך
משה זי"ע במשך ַאלע יָארן שּפעטער,
און דער ביהמ"ד איז ביז צום היינטיגן
טָאג דער צענטרַאלער מקום קדוש וואו
אנ"ש מכל מקומות מושבותיהם קומען
זיך כסדר צוזַאמען מיטצוהַאלטן די
ווַארעמע תפלות ,טישן און מעמדים
בצל הקודש פון מרן רבינו הגה"ק
שליט"א.
דער ביהמ"ד הגדול איז במשך
שוין עטליכע מָאל רענָאווירט און

טייער שאפ געביידע
אפגעקויפט
(פארזעצונג פון זייט )3

ַאפעקטיוו און ווירקזַאם.
פון איין זייט איז פַארשטענדליךַ ,אז
ַאזַא ּפרָאיעקט וועט מתחלה ַאריינציען
אין גָאר גרויסע קָאסטן ,ווי איינקויפן
שַארער-טרָאקס און נָאך פַארשידענע
הייוועי דעּפַארטמענט טרעקלעך ,און
ַאלע געצייגן ווָאס פעלט זיך אויס פַאר
די ַארבעטָ ,אבער פון די ַאנדערע זייט
איז פַארשטענדליך ַאז פַאר דעם ווייטן
צוקונפט לוינט זיך דָאס דייקא יָא און
וועט פיל בעניפיטירן פַאר תושבי עירינו.
ווי געשריבן איז איינס פון די אפציעס
ַאז די נייע הייוועי דעּפַארטמענט
אָ ּפטיילונג וועט ּפלַאצירט ווערן אין
דעם אויטָא ריּפעיר שאפ ווָאס איז
סטרַאטעגיש גָאר נָאנט צו די שטָאט,
און עס איז זייער צוגעּפַאסט פַאר דעם
ּפרָאיעקט ,צוליב ווָאס די ריּפעיר שאפ
איז אויסגעשטַאט מיט גַארַאדזשן און
הָאט פארקינג ּפלַאץ פַאר ּ 30פַארקינג
ערטער ,ווָאס דָאס ַאלעס געט שטַארק צו
פאר די מעלות פאר ַאזַא דעפארטמענט.
ַאזוי הָאט דָאס ַאהערשטעלן די נייע
אָ ּפטיילונג בַאקומען ַא שטַארקן שטוּפ
אויף פָאראויס ,נָאכדעם ווָאס לכה"ּפ די

פַארגרעסערט געווָארן אויף פַארשידענע
אופנים ,ובפרט פַארגַאנגענעם יָאר ווען
מען הָאט צוגעבויט דעם ּפרַאכטפולן
פליגל ,ווָאס איז שוין אויסגעשטיגן ַאלס
בית גדול שמגדלין בו תורה ותפלה,
סיי אויפ'ן אונטערשטן שטָאק – דער
פַארגרעסערטער "היכל רָאזענבערג"
– און סיי אויפ'ן אויבערשטן שטָאק –
די צוויי גרויסע חדרים לתפלה – מיט
בַאלדיגע ּפלענער אויסצוברייטערן דעם
ביהמ"ד אויך אויף די ַאנדערע זייט.
דָאס איז איינס .דערנעבן קומען צו די
ַאנדערע בַארימטע בתי מדרשים :ב) אבני
צדק (רוזשין) ,ג) ישמח משה (דינוב) ,ד)
אהל פיגא (דרָאהביטש) ,ה) ברך משה
(ד.א .ווידער) ו) בית ברוך (סַאסוב) ,ז) רב
טוב (קַארלסבורג) ,ח)בית שמואל בנימין
(רָאוונע) ,ט) ויואל משה (קָאזניץ) ,י)
דברי חיים (ניקלשבורג) ,י"א) בית דוב
(לעמבערג) ,י"ב) דברי יואל (ּפרַאג) ,י"ג)
בית מרדכי (געציל בערגער) ,י"ד)קדושת
יום טוב (ישראל זוּפניק) און ט"ו)עטרת
זקנים (פַארעסט).
ווידעראום ווערט אין די טעג שוין
בַאנייט דער נייער ביהמ"ד ומקוה
"קול אליהו" אויף די קערעסטיר גַאס,
וועלכע איז דער זעכצנטער ביהמ"ד (זע
בַאזונדערע נייעס) ,און ַאצינד הייבט
מען שוין ָאן אויסצוַארבעטן די ּפלענער
פונעם נייעם ביהמ"ד ,דער זיבעצנטער
אין די ריי ,ווָאס גייט ַאצינד ַאריין אין
די ערנסטע ּפלַאנירונגס פַאזע .אויסער
בנינים דערצו איז שוין גרייטַ ,א זַאך ווָאס
ָאן דעם ווָאלט דָאס געקענט דויערן פיל
לענגער.

דעפ ַארטמענט
ניטאציע ּ
סא ַ
ַ
ַאן ַאנדערע אָ ּפציע ווָאס ליגט ַאצינד
אויפ'ן טיש ,איז ַאריבערצופירן אויף דעם
נייעם בָאדן דעם ווילעדזש "סַאניטַאציע
דעּפַארטמענט" ,נָאכדעם ווָאס דָאס
ָארט וואו די סַאניטַאציע אָ ּפטיילונג איז
ַאצינד סטַאנציָאנירט הינטער'ן "ביזנעס
צענטער" ,צווישן רַאצפערט און
בעיקערטַאון רד ,.איז שוין נישט דָאס
מערסטע צוגעּפַאסט דערצו.
אידן ווָאס פָארן דורך אויף
בעיקערטַאון רד .הָאבן שוין זיכער
אויפגעּפַאסט די מַאסיווע קָאנסטרוקציע
ווָאס גייט ָאן ביי די רַאצפערט גַאס ,וואו
מ'הָאט די טעג שוין ָאנגעהויבן מיט די
ַארבעט ,אויפצובויען ַא פרישן נייעם בנין
פַאר די תלמוד תורה "בנין קליין" ,הַארט
נעבן דעם איצטיגן בנין התלמוד תורה
"הירש-גָאלדבערגער-לָאנדָא".
דָאס ַאליינס ַאז מ'הַאלט דָארט אין איין
בויען ,ובפרט ַאז די בויַ-ארבעט איז איצט
קָאנצענטרירט שוין היבש נענטער צום
בָאדן פונעם סַאניטַאציע דעּפַארטמענט,
פַארשווערט היבש פַאר'ן דעּפַארטמענט,
און צייטווייליג זענען די טרָאקס געווָארן
סטַאנציָאנירט אויף די ַאנדערע זייט
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מאפע פונעם געפלאנטן בית המדרש און אומגעגנט
דעם איז שוין דָא העפטיגע ּפלענער פון
ַא גרויסן ביהמ"ד בשכונת ויואל משה,

ווָאס מ'הָאפט צו קענען מעלדן בקרוב די
ָאנגייענדע פָארשריט.

פונעם סוער ּפלענט .די הנהלת הקרי' איז
פַארנומען מיט פַארשידענע ּפלענער וואו
צו ּפלַאצירן דעם דעּפַארטמענטַ ,אזוי
ַאז די ַארבעט אינעם געגנט זָאל קענען
פָארגעזעצט ווערן אומגעשטערט.
מיט'ן אָ ּפקויפן דעם נייעם שטח אויף
נינינדזשער רָאוד ,איז דָאס איינע פון
די אָ ּפציעס ,דָארט צו ּפלַאצירן ַאלע
גַארבעדזש-טרָאקס און ָאנפירן מיט
די אָ ּפערַאציעס ,ווָאס וועט שטַארק
פַארלייכטערן פַאר'ן דעּפַארטמענט.

ָאבער דער הנהלת הקרי' קוקט ַאריין אין
ַאלע אָ ּפציעס ַארום דעם הינזיכט ,ווָאס
עס לוינט זיך ענדערש פַאר דער טובה
פון די תושבים ,און לויט דעם וועט מען
בקרוב בַאשליסן צי מ’זָאל פָארמירן ַאן
אייגענעם געריכט-הויזָ ,אדער מ’זָאל
ווייטער בלייבן אין קָאנטרַאקט מיט
איינס פון די ַארומיגע געריכט-הייזער.
אין פַאל עס ווערט בַאשטעטיגט
ַאז מ’זָאל יָא פָארמירן ַאן אייגענעם
געריכט-הויז ,איז ַאן אָ ּפציע צו ניצן דעם
בנין ווָאס מ'הָאט ַאצינד אָ ּפגעקויפט,
ווָאס איז זייער גוט צוגעּפַאסט דערצו,
זייענדיג אויף ַא בַאשיידענעם ווינקל מיט
ַא צָאל ּפַארקינג ערטער.

געריכט-הויז
ַא דריטער ּפלַאן ווָאס איז אויפ'ן
טיש ,איז אויסניצן דעם בָאדן דָארט
ַאהערצושטעלן דעם "געריכט-הויז"
ווָאס דַארף געזעצליך ַאהערגעשטעלט
ווערן אין יעדן טַאון.
מיט עטליכע חדשים צוריק ,ווען קרית
יואל הָאט דערגרייכט דעם היסטָארישן
ּפונקט מקיים צו זיין דעם "הפרד נא
מעלי" ,מען הָאט זיך אָ ּפגעטיילט פון
מָאנראָ  ,צו ווערן בַאשטימט ַאלס אייגענע
טַאון ,אונטערן נָאמען "טַאון אויף ּפַאלם
טרי" ,איז זי אויטָאמַאטיש אונטערגעפַאלן
ַאלע געזעצן ווָאס פַארלַאנגט זיך פון ַא
טַאון ,ווָאס איינס דערפון איזַ ,אז קרית
יואל איז פַארפליכטעט אויפצוהַאלטן ַאן
אייגענעם געריכט-הויז.
געזעצליך דַארף ַא ריכטער ווָאס דינט
אינעם געריכט-הויז וואוינען אין די
גרעניצן פון דעם טַאוןָ ,אבער ס'איז דָא ַא
מעגליכקייט צו מַאכן אן "עקזעמּפשָאן"
ווָאס דָאס מיינט ַאז די טַאון איז מסכים צו
נעמען ַא דרויסנדיגן איינוואוינער ַאלס ַא
ריכטער ,און דַאן וועלט מען טַאקע ַאריין
ַא ריכטער פון די דרויסנדע געגנטער.
ַאלנפַאלס ,לויט'ן געזעץ דַארף דער
טַאון פַארמָאגן ַא מעגליכקייט פון ַא
געריכט .מָאמענטַאל ,הָאט מען קודם
אויף דעם יָאר געזוכט צו שליסן ַא
קָאנטרַאקט מיט "מָאנרָא קָאורט" וועלכע
הָאט ביז היינט סערווירט די געברויכן
פון די קרית יואל'ער איינוואוינער,
דערווייל ווארט עס נָאך אויף סטעיט
באשטעטיגונגען .אויב ס'וועט ווערן
בַאשטעטיגט ,איז מעגליך ַאז מ'וועט
ווייטער אויך ָאנהַאלטן דעם קָאנטרַאקט,

באסדייל-א ָ
ַ
אן ַאנדערע אָ ּפציע ווָאס מ'קלערט
ַאריין צו אויסנוצן דעם ּפלַאץ לטובת
הציבור ,איז ַאהערצושטעלן א "'דייל-
אַ -בָאס" סערוויס ,ווָאס זינט ס'איז ַאריין
אין קרַאפט די נייע "טַאון ָאוו ּפַאלם
טרי" הָאט די מָאנרָא טַאון אויפגעהערט
סערווירן די קרית יואל'ע איינוואוינער
מיט'ן "דייל-אַ -בָאס" סערוויס ,און די
הנהלת הקרי' איז שטַארק ַאקטיוו מיט
העפטיגע ּפלענער פון הָאבן ַאן אייגענעם
דייל ַא בָאס סערוויס ,און פַארשטייט
זיך ַאז פַאר ַאזַא ּפרָאיעקט דַארף מען
הָאבן גענוג ּפַארקינג פאר ַא פלָאטע פון
בָאסעס ,אויך דַארף מען הָאבן ַא בילדינג
צו אָ ּפערירן דעם דעּפַארטמענט ,קוקט
מען יעצט ַאריין ַאז זייער מעגליך ַאז דער
ּפלַאץ איז סּפעציעל געאייגענט דערצו.
דָאס זענען טייל פון די ברייטע
ּפלענער ווָאס ליגן ַאצינד אויפ'ן טיש
פון די חברי הנהלת הקרי' פַאר וועלכן
צוועק אויסניצן דעם בָאדן .מָאמענטַאל
בלייבט נָאך דָארט דער ביז-איצטיגער
אייגנטימער פון דעם "טייערר-שאַ ּפ",
ווען ס'איז אויסגענומען ַאז ביז ַא שטיק
צייט מַאקסימום צוויי יאר פַארבלייבט
ער נָאך דָארט אויף דעם בָאדן ,און
אינצווישן וועט דער הנהלת הקרי'
איבערגיין ַאלע נויטיגע ּפרטים ,כדי
צו קענען ַארויסנעמען די מערסטע
ניצן פון דעם נייעם בָאדן מיט דעם
"אויטָא ריּפעיר קאמפלעקס" ווָאס איז
איינגעקויפט געווָארן.

עס איז איבעריג ַארויסצוברענגען
די געווַאלדיגע מעלות פון די ַאלע בתי
מדרשים .אויב הָאט מען ַאמָאל נישט
פַארשטַאנען דָאס נחיצות ,זעט מען דָאס
שוין היינט מיט די אייגענע אויגן ,ווי
אנ"ש תושבים אין ַאלע געגנטער ,הָאבן
פַארווַאנדעלט די ַאלע בתי מדרשים ַאלס
זייער צווייטע היים .די בתי מדרשים
ווירבלען כסדר מיט הונדערטער לומדי
תורה בחברותא וברבים ,די ספרים
שַאפעס זענען איבערגעפולט מיט
טויזנטער ספרי קודש ,בעיקר ספרים ווָאס
אנ"ש געברויכן ,ווי ספרי מרן רביה"ק
זי"ע וספרי בית סיגוט ,ובפרט טַאקע די
גמרות ווָאס מ'לערנט דַאן אין די חבורות
פון יסודי התורה און תורתך שעשועי.
אויך גייען ָאן נָאכַאנַאנדע מניני תפלה
בימות החול און גָאר ווַארעמע תפלות
מדי שבת בשבתו .די בתי מדרשים טרָאגן
ַאלע אויף זיך דעם "סַאטמַארער פלעק",
זייענדיג טעגליך בַאלַאגערט מיט צדקה-
גייערס פון איבער דער גָארער וועלט,
און אויף יעדן ביהמ"ד איז געשטעלט
חשוב'ע רבנים בני וחתני ונכדי מרן רבינו
שליט"א ,דיינים ,ומורי צדק שליט"א,
וועמען מ'קען כסדר ָאנפרעגן שאלות,
און זענען מרביץ תורה והוראה פַאר די
חשוב'ע מתּפללים ווָאס זענען שטַארק
נהנה פון דעם כח התורה פון די חשוב'ע
רבנים וכלי הקודש שליט"א.
דָאס זענען בלויז טייל פון די מעלות
יתירות ווָאס די ַאלע בתי מדרשים
טרָאגן מיט זיך ,ווָאס טַאקע צוליב
דעם ,הָאט מען שוין איצט ָאנגעהויבן
אויסצוַארבעטן די ּפלענער פון דעם נייעם
גרויסן ּפרַאכטפולן ביהמ"ד ווָאס וועט
אי"ה געבויט ווערן אויף דעם גרויסן
בָאדן ביים ווינקל פון בעיקערטַאון און
עיקערס רד .והי' טרם יקראו ,נָאך איידער
די דירות אין דעם געגנט ווערן פַאקטיש
געבויט ,הָאט דער הנהלת הקרי' שוין
דעזיגנירט ַא ּפלַאץ דערפַאר און שוין
ָאנגעהויבן אויסצוַארבעטן די ּפלענער
פון דעם בנין מפוארַ ,אזוי ַאז ווען די
תושבים וועלן זיך שוין אריינציען אינעם
געגנט בשטומ"צ ,זָאל דער ביהמ"ד שוין
שטיין גרייט לשם ולתהלה.
די חשוב'ע תושבים ווָאס ּפלַאנירן
זיך צו בַאזעצן אין איינס פון די נייע
ּפרָאיעקטן אין יענע געגנטער ,נעמען
אויף די נייעס מיט גרויס פרייד ,און קוקן
ַארויס אויף דעם התחלת וגמר הבנין אין
דעם נָאנטן צוקונפט.
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין.
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–שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך –

גאלאפירנדע פארשריט ביים בנין המפואר
"בית רחל -בנין אלטא פיגא" אויף קאזניץ רד.
אדאנק די ווארימע שטיצע פון די גדולי נדיבי הבנין ,נדבני החדרים און בוני הבית
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– בבנינו נלך כי חג ה' לנו –

העפטיגע אנגייענדע ארבעט אויפ'ן שטח פון נייעם בנין
האדיר "תלמוד תורה-בנין קליין" אויף ראצפערט וועי.
אדאנק פאנטאסטישע נדבה פון "פינף מיליאן דאלאר" דורכ'ן נדבן הדגול הנגיד המרומם ר' עקיבא הערש קליין הי"ו
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וויכטיגע אינפארמאציע בנוגע

DRIVER’S LICENSE
NON-DRIVER’S ID-CARD
האלט איר איידערן באנייען  /מאכן פרישע דרייווערס-לייסענס /נאנ-דרייווערס-לייסענס?
נעמט אין אכט אז עס איז היינט צוטאגס פארהאן

 3אפציעס אויסצוקלויבן:

סטאנדארד

ריעל איי .די.

ענהענסדט

REAL ID

ENHANCED
בענעפיטן:

בענעפיטן:
איר קענט דאס אויך נוצן אלס אן איי.די .צו פארן אויף א פליגער
דאהי 'אין' אמעריקע
איר קענט דאס אויך נוצן אנשטאט א 'פאספארט' דורכצופארן
דעם גרעניץ מיט א קאר/באס/שיף (נישט מיט א פליגער)
צו קאנאדא ,מעקסיקא ,און די קאריביען-אינזלען.
איר קענט עס נוצן אלס אן איי.די .אריינצוגיין אין פעדעראלע
בנינים ,פעדעראלע פארקס ,תפיסות ,וכדו'

וואס פאדערט זיך?
מ'דארף איינמאל אראפגיין צו א מאטאר-וויקל-אפיס מיט געוויסע
דאקומענטן (ביטע קוקט אויפן רענועל פארום אדער אנליין).
מ'דארף זיין אן אמעריקאנער בירגער (סיטיזען).
ס'קאסט  $30מער ווי דער געווענטליכער פרייז

איר קענט דאס אויך נוצן אלס אן איי.די .צו פארן אויף א
פליגער דאהי 'אין' אמעריקע
איר קענט עס נוצן אלס אן איי.די .אריינצוגיין אין פעדעראלע
בנינים ,פעדעראלע פארקס ,תפיסות ,וכדו'
אבער ס'קען 'נישט' גענוצט ווערן דורכצופארן דעם גרעניץ צו
קאנאדא ,מעקסיקא ,און די קאריביען-אינזלען.

וואס פאדערט זיך?
ס'קאסט די זעלבע פרייז ווי א סטאנדארט דרייווערס לייסענס \
מ'דארף איינמאל אראפגיין צו א מאטאר-וויקל-אפיס מיט
געוויסע דאקומענטן (ביטע קוקט אויפן רענועל פארום אדער
אנליין).

STANDARD
בענעפיטן:
"דערווייל" קענט איר עס נוצן אלס אן איי.די .צו פאר'ן
אויף א פליגער דאהי 'אין' אמעריקע
"דערווייל" קענט איר עס נוצן אלס אן איי.די.
אריינצוגיין אין פעדעראלע בנינים ,מיליטערישע בנינים,
תפיסות ,וכדו'
אבער פון  OCT 2020למס' גייט עס בלויז קענען גענוצט
ווערן אלס א פשוט'ע דרייווערס-לייסענס

וואס פאדערט זיך?
איר קענט עס באנייען אנ-ליין ,אדער אויף די פאסט
ס'פאדערט נישט אראפצוגיין צו א מאטאר-וויקל אפיס

ספ ָארט
פארשטייט זיך ,אויב פארמאגט איר א באזונדערן ּפ ַא ּ
קענט איר נוצן דעם פאספארט צו פליען אין\אינדרויסן פון אמעריקע .און אזוי אויך אריינצוגיין אין פעדעראלע בנינים א.ד.ג.
אפי' אן קיין  Enhanced Driver Licenseאדער Real ID
גלייכצייטיג איז פארהאן א ספעציעלער

גוטע
געלעגנהייט!

פראקטיש | לאקאל
| און באקוועם

ספעציעל פאר

די וואס דרייוון נישט

Passport Card

וואס האט אלע בענעפיטן און מעלות פון א ENHANCED DRIVER LICENSE

פרייז $40 :אונטער  16יאר |  $55העכער  16יאר

עסאיר מאכןקענט דא אין ווילידזש-אפיס

ביטע רופט פאר אן אפוינטמענט

Community Service Department

845-783-8300 Ext. 9
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מהודר'דיגע

קאלט
ַ
פלייש
אינטערעסאנטער און
אינפארמאטיווער ַ
באזוך
אינערהאלב די "דעלי"
אפטיילונג אין "בית השחיטה
המהודרת  -קרית יואל"

ניסן תשע"ט \ April '19
ערשטן טאג ...און ביז יעצט ,שמועסט זיך דער חשוב'ער דירעקטאר פונעם
בית השחיטה מו"ה חיים הערש אבערלענדער הי"ו זיך דורך מיט מרן רבינו
שליט"א וואס איז מפקח אויף די גאנצע כשרות פונעם ריזן ּפלענט .יעדע
מינדעסטע שאלה ָאדער עצה רעדט מען זיך דורך מיט'ן רבי'ן שליט"א,
ַאזוי אויך יעדע הערה ָאדער הדרכה וואס דער רבי צייגט אונז ָאן צו טון
ווערט גלייך אויסגעפאלגט ,מ'קוקט נישט אויף קיין געלט און צייט ,כשרות
איז ביי אונז נומער איינס .דאס זעלבע ווערט אלעס איבער געשמועס מיט
די רבנים המכשירים הגאון הגדול דער דיין שליט"א און הגאון הגדול רבי
לאטשעק שליט"א.
משולם ּפ ָא ַ
פארשטייט זיך אז עס איז נישט אלעס געווארן אויפגעשטעלט פון איין
מינוט אויפ'ן צווייטן ,מיר האבן באשטעלט אלע ספעציעלע גרויסע מאשינעריי
וואס מען דארף האבן צו פראדוצירן די טשיקן און טוירקי פראדוקטן ,מען
האט צוגעבויעט א באזונדערע פליגל פאר דעם פראדוקציע ,מיר האבן
אלעס געדארפט אדורכגיין רואיג מיט אלע פרטי פרטים ,סיי מצד די השגחה
און סיי להבדיל מצד די רעגירונג'ס געזונטהייט אגענטור מיט זייערע פילע
קאמפליצירטע רעגולאציעס ,און ב"ה אז עס פארט אויף א גוטע ריכטונג.

ווי לאנג האט עס גענומען צו בויען?
מיר האבן שוין א יאר פריער אנגעהויבן די ארבעט ,דאס הייסט אז
עס האט גענומען ארום א יאר צייט פון ווען מ'האט אנגעהויבן פלאנירן
ביז ווען ס'איז אנגעקומען צום סוף פסוק פון השלם זה הבנין ...נישט די
גאנצע פליגל איז בלויז פאר די קאלד קאט'ס ,א גרויס טייל דערפון איז
פאר פריזער'ס וואו מיר האלטן די פלייש וואס האבן נאכנישט אנגעיאגט
ארויסצוגעשיקט ווערן פון בית השחיטה.
מען האט געדארפט ווארטן זייער א לאנגע צייט ביז די אלע ספעציעלע
מאשינען וואס מיר נוצן זענען אנגעקומען ,מיר האבן זייער לאנג געדארפט
זוכן און נאכגיין יעדן מאשין צו זיכער מאכן אז דאס איז טאקע וואס מיר
דארפן ,און מען רעדט דא פון גאר גאר טייערע מאשינעריי ,וועלכע זענען
אימפארטירט געווארן פון די מרחקים ,א חלק פון די ווייטע שטאטן דא אין
אמעריקע ,אנדערע פון אייראפע ,פון דייטשלאנד און נאך לענדער.
מיר האבן דא גאר טייערע מאשינעריי ,די טייערסטע פון זיי קאסט ארום
 400,000דאלער ,און אלע אנדערע זענען נישט צופיל ביליגער ...און דאס
צו אימפארטירן מיט פארזיכערונג אז עס ווערט נישט געשעדיגט ...מאכט
אליינס דעם חשבון וועלכע געלט השקעה עס ליגט דערין.

וויפיל פראדוקטן ווערן דא געמאכט היינט צוטאגס?
געווען איז דאס א זונטאג נאכמיטאג ,ווען א דעלעגאציע פון "הקריה"
איז אראפגעגאנגען באטראכטן און אבזערווירן דעם ספעציעלן אפטיילונג
וועלכע אפערירט ווי א פאבריק בתוך פאבריק ,דארט וואו די קאלד קאט'ס
ווערן געמאכט ,צווישן די ווענט פון די "קרית יואל בית השחיטה המהודרת",
אינערהאלב די "דעלי
ַ
באגלייטונג פון ר' מענדל ברוק הי"ו מענעדזשער
אין ַ
ראדוקציע" אינעם בית השחיטה.
ּפ ָ
שוין גאנצע צוויי און אהאלב יאר איז פארביי זינט ווען די אפטיילונג
האט זיך אריבערגעצויגן פון קווינס ,און מען האט דאס אנגעהויבן צו מאכן
טאקע דא אינדערהיים ,אויף די זעלבע ארט וואו די הינער און טוירקי'ס
ווערן גע'שחט'ן און כשר געמאכט ,פון דא קומט עס ווייטער צו די
פראצעדור צו ווערן גרייט און איינגעפאקט ,אריין אין די פעקלעך ,און פון
פעקל צו אייער סענדוויטש.
אויסערדעם וואס די סטאנדארט אין כשרות איז גאר הויך און מהודר,
איז אויך די געזונטהייט שטאפל זייער שטרענג און וויכטיג ,די געזונטהייט
אגענטור – באקאנט אלס די "יו .עס .די .עי – ".טוט גאר שטארק קאנטראלירן
און נאכקוקן דעם גאנצן בית השחיטה ,על אחת כמה וכמה ווען עס קומט
צו די קאלד קאטס.
"ביי רויע פלייש" איז ר' מענדל מסביר ,שפאצירנדיג מיט אונז צו זיין
ביורא "גייט מען דאס נאך אפקאכן שפעטער ,און דאס וועט הרג'נען די
באקטעריע .ביי קאלד קאט'ס איז אבער אן אנדערע מעשה ,עס גייט גראד
אריין אין דיין מויל פון פעקל ארויס ,עס איז נישט מעגליך אז מען זאל
קענען פריער עלימינירן נישט געזונטע באצילן ,און דערפאר איז מען גאר
שטארק באווארנט מיט וואס מען טוט דא".

די באשלוס איז שוין געקומען פאר צוויי און אהאלב יאר צוריק ,עס איז
פשוט לייכטער ,מיר האבן דאך דא די הינדלעך און טוירקי'ס ,פארוואס זאל
מען עס שלעפן ביז צו קווינס? און אויסערדעם ,איז דא פארהאנען פיל
מער משגיחים אין געגנט ,ס'איז אין אן ארט וואו אסאך מענטשן דרייען זיך,
און מצד די השגחה האט עס אויך א געוואלדיגע מעלה ,ס'איז סמוך ונראה.
נאך איידער דעם
דעטאל פון דעם ָא ּפטיילונג ָ
ַ
פארשטייט זיך ַאז יעדע
און ַ

ר' מענדל ברוק הי"ו ביים גיגאנטישן מיקסער

געבראטענע זרוע גרייט אפצושיקן צו די שפיטעלער אויף יו"ט

אויפ'ן וועג האבן מיר באמערקט אז עפעס בויעט זיך ממש הינטער די
בית השחיטה" .וואס גייט מען דא בויען"? קומט דער פראגע.
ר' מענדל ענטפערט אז עס קומט דא א פרישע אפטיילונג בעזרת השם,
וואו מען וועט צווישן אנדערע אויך אנהייבן צו פרעגלען פלייש צו קענען
דארפן
נאר ַ
וואס איז גרייט צום עסן ,מ'וועט עס ָ
פאר'ן ציבור עסן ָ
סערווירן ַ
איבערווארעמען פאר עטליכע מינוטַ .אזוי אויך וועט אין דעם פליגל ווערן
לאצירט פרישע פריזערס ,ס'זאל זיין גענוג פלאץ צו האלטן די פראדוקציע.
ּפ ַ
ר' מענדל פארבעט אונז צו אנטוען די ספעציעלע כאלאטלעך און
היטלעך )אין דעם ָא ּפטיילונג באגנוגענט זיך נישט די יו.עס.די.עי .מיט די
נאר
גאנצן ּפלענטָ ,
וואס מען נוצט ַאלגעמיין אינעם ַ
ווייסע כאלאטלעך ָ
לאטל) כדי צו קענען אלעס
כא ַ
ספעציעלע ברוינע ַ
דארף מען ָאנטון ַא ּ
דא ַ
ָ
מיטהאלטן מיט די אייגענע אויגן .מיר זעצן זיך אראפ קעגן איבער אים ,און
אט גייט דער אפיציעלער אינטערוויו אריין אין קראפט...

וואס האט צוגעברענגט צו אנהייבן פראדוצירן די קאלד קאטס
אין די בית השחיטה?

מיר האבן ארום  50אייטעמס וואס ווערן דא געמאכט .א טייל ווערט מער
פראדוצירט וויבאלד די פארלאנג דערפאר איז אסאך גרעסער ,צווישן זיי
האבן מיר די טוירקי בריסטס ,די טשיקן פרענקס ,און די טוירקי און טשיקן
פאסטראמי ,דאס זענען די בעסט גייענדע פראדוקטן וואס מיר פארמאגן.
די פראדוקציע שנעלקייט איז געוואנדן אין דעם סעזאן ,און געוואנדן
אין די פארלאנג פון דעם ספעציפישן אייטעם .עס זענען דא פראדוקטן
וואס מיר דארפן נישט מער ווי  3,000פונט ביי יעדע פראדוקציע ,אין די
צייט וואס פון אנדערע אייטעמס דארף מען  12,000פונט אויב נישט מער.
אזוי אויך יעדע אייטעם האט זיך זיין צייט וואס ס'געדויערט איר צו
מאכן ,די טוירקי ראול למשל נעמט איינס צוויי ,אין די צייט וואס די האט
דאג'ס איז מער קאמפליצירט ,און עס נעמט אסאך לענגער צו פראדוצירן.

רעדנדיג יעצט מיט אייך ,זעט עס אויס זייער א
פארנומענע סעזאן ,מיט וואס איז מען יעצט פארנומען?
אה ,וואו איז נישט פארנומען צווישן פורים און פסח? דאס איז פון
די סאמע פארנומענסטע פיר וואכן אין די אידישע ביזנעס קאלענדאר...
אוודאי זענען מיר יעצט פארנומען ,געב א קוק ,דו זעסט דעם פריזער ,מיר
לויפן שוין אויס פון די אלע כשר לפסח פראדוקטן" .צוויי טעג פאר ּפסח
לפסח פרודוקטן" זאגט
גאנצע פריזער אויסגעליידיגט פון די כשר ּ
איז דער ַ
אונז ר' מענדל.

הייסט אז איר פראדוצירט כשר לפסח קאלד קאטס?!
(פארזעצונג אויף זייט )47
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מהודר'דיגע

קאלט
ַ
פלייש

(פארזעצונג פון זייט )45
יא .דאס איז א רעלאטיוו נייע זאך ,מיר האבן פאראיאר אנגעהויבן דאס
ערשטע מאל צו ארויסלייגן א ליניע פון כשר לפסח קאלד קאט'ס ,און ב"ה
אז עס איז געווארן שטארק אויפגעכאפט ,דאס יאר האבן מיר זיך אביסל
לפסח אייטעמס.
אויסגעברייטערט ,אונז האמיר היי-יאר געמאכט  12כשר ּ

אזויפיל מענטשן עסן סאלאמי אום פסח?!

איר דארפט פארשטיין אז מען רעדט נישט דווקא פון דאס עסן אום
פסח .ביי רוב שטיבער איז שוין א וואך בעפאר פסח אויפגעזויבערט און
ריין פון חמץ ,און מען זוכט עפעס וואס מ'קען נוצן אין א פסח'דיגע הויז,
און מען האט די קאלד קאט'ס וואס איז כשר לפסח ,עס איז א מחי' .אבער
פאר קינדער צו נאשן ביי
אויף פסח איז עס אויך באנוצט ,טייל נוצן דאס ַ
שטארק
ַ
גאר
דאס ָ
אויספלוגן וכדומהַ ,אזוי אויך ביים פרעמדן עולם ווערט ָ
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צעכא ּפט ,זיי לויפן קויפן כשר לפסח קאלד קאט'ס פון די בית השחיטה
ַ
המהודרת דקרית יואל אין די מאסן.

וויאזוי גייט צו די פראצעדור פון מאכן כשר לפסח זאכן?

וואס טוט מען אין די נישט-אזוי-שטארק פארנומענע סעזאנען?
למשל בעפאר די ניין טעג איז נישט אזוי פארנומען ,כאטש וואס זומער
גייט זייער אסאך פרענקס און האט דאג'ס ,אין די צייט וואס ווינטער גייט
מער די דעלי מעיד פליישן ,אבער די שטיק צייט בעפאר מען קויפט נישט
קיין פליישיג'ס ,איז נישט אזוי שטארק פארנומען .אבער מיט דעם אלעם
ארבעט מען א גאנצע צייט ,וויבאלד אונזערע זאכן האבן א לאנגע צייט
וואס עס גייט אן ,עס האלט זיך לאנג און מען קען דאס פרירן.
אבער מיר לייגן נישט אוועק פאר צו לאנג ,עס טאר נישט זיין עלטער
פון  160טעג ,כאטש וואס אין אמת'ן האלט זיך עס פיל לענגער ,אבער מיר
פארמאגן ממילא א גאנצן צייט פרישע פלייש ,אזוי אז ס'האט נישט קיין
זינען אוועק צו פאקן פאר א הונגער יאר חס ושלום...

רעצעפטן?
ּ
געשמאקע
ַ
ווער קומט אויף מיט די

און וואס טוט איר אין אזא צייט?

מרן רבינו שליט"א ביי איינע פון די וועכנטליכע באזוכן
אין בית השחיטה המהודרת ,ווערט געזען ר' חיים הערש
אבערלענדער הי"ו דירעקטאר פון בית השחיטה

"פולטאן  30-HPקלעסיק"
ָ
דער
ּפ ַארע-קעסל

ערשטנס ,עס קומט קיינמאל נישט אריין דא קיין חמץ ממש ,אפילו
דאס וואס מיר שטעלן אהער און זענען נישט כשר לפסח ,איז עס אויך נאר
וויבאלד עס איז דא דערין א באשטאנדטייל וועלכע איז קטניות .חמץ ממש
איז נישטא ביי אונז – דאס מאכט שוין גרינגער דעם ארבעט.
בערך א וואך פאר פורים זענען אריבערגעקומען די רב המכשירים
פון בית השחיטה ,הגאון האדיר הדומ"ץ שליט"א און הגאון רבי משולם
האבן זיכער געמאכט אז די מאשינען ווערן
פאלאטשעק שליט"א ,זיי ָ
גע'כשר'ט געהעריג דורכ'ן חשוב'ן משגיח ,און אז אלע באשטאנדטיילן
זענען טאקע ריכטיג כשר לפסח.

האב ב"ה לאנגע יארן
דער איד קעגן וועמען איר זיצט יעצט ...איך ָ
עקספעריענס אין די עסן אינדוסטריע ,און מען ארבעט ארום שווער
ּ
אויף יעדע פראדוקט אז עס זאל זיין געשמאק און בא'טעמ'ט ,זאל זיין ווי
מ'זאגט 'א ברכה צו מאכן' ...מענטשן זענען ב"ה זייער צופרידן ,און ס'הייסט
אז איך בין א גוטער קעכער...
מענטשן ברענגען מיר אסאך מאל געוויסע אייטעמ'ס וואס זיי ווילן איך
זאל פראדוצירן ,דאס ארבעט מען אויס און מען לייגט אריין א וועלט מיט
יגיעה אז עס זאל ארויסקומען פערפעקט בעזרת השי"ת .אבער אסאך מאל
קומען צו מיר מענטשן ,און בעטן מיר איך זאל ארומטוישן א געוויסער
רעצעפט ,עס וועט גיין בעסער ,מאך אזוי ,געב עס א שטארקערע ספייס,
מאך עס זיסער ,ביטערער...

ר' חיים הערש אבערלענדער און ר' מענדל ברוק
ביים אבזערווירן די פראצעדורן
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צו גיין טוישן אן עקזיסטירנדער פראדוקט איז נישט עפעס וואס מ'קען
מאכן .מענטשן זענען צוגעוואוינט צו דאס וואס זיי קויפן ,און אז מיטאמאל
וועלן זיי שפירן אז עס האט א צווייטער טעם ,גיבט זיי דאס א נעגאטיווער
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רעכטס ווערט געזען דער סאפיסטיקירטער פארע קעסל
וואס איז דאס מערסטע
פאבריק ָ -
שפיגעלע פון די דעלי ַ
דאס ּ
ָ
וואס ווערט
עסנווארג ָ
ַ
קוואליטעט פונעם
ַ
בייהילפיג צו די הויכע
ראדוצירט
וואס ווערט ּפ ָ
ראצעסירט  -איז די לויטערע ּפ ַארעָ ,
דארטן ּפ ָ
ָ
ר-פארגעשריטענעם אינדוסטריעלן "פולטאן 30-HP
גא ָ
דורך דעם ָ
קלעסיק" ּפ ַארע-קעסל.
סאפיסטיקירטער פארע-קעסל ווערט גענוצט אין דער דעלי
דער ָ
שפעטער
ראצעסירט די טשיקן און טורקי און ווערט ּ
וואס ּפ ָ
ּפלענטָ ,
לאמי ,טערקי-ראול ,און ַאנדערע ערליי
סא ַ
גענוצט פאר וואורשטןַ ,
פארקויפט.
וואס ווערן ַ
מטעמים ָ
פולטאן בוילער איז ַאן אינטעגראלער חלק פון אונזער ריזן
ָ
"דער
פולטאן 30-
ָ
האבן געקויפט דעם
זאגט אונז ר' מנחם" .מיר ָ
ראטָ ",
ַא ּפ ַא ַ
רזארגער
פא ָ
פארלעסליכער ּפ ַארע ַ
נדהאפטיגער און ַ
שטא ַ
ַ
 HPווייל ַא
פאבריק
עראציעָ .אן דעם ,קען די דעלי ַ
איז קריטיש צו אונזער ָא ּפ ַ
קאכן ָאדער ּפ ַאקן ,און
גארנישט ָ
רמאכןָ .אן דעם קענען מיר ָ
פא ַ
זיך ַ
האט עס נישט
האב געגעסן רויע וואורשטלעךָ ,
מאל איך ָ
דאס לעצטע ָ
ָ
געהאט צו ַא גוטן טעם "...לייגט ער צו וויצלנדיג.
ַ
ראדוצירן ַא הייסע
מאשינען ּפ ָ
אין ַאלגעמיין טוען ַאזעלכע ענליכע ַ
ספעציעלע רערן ,און דורכדעם
וואס ווערט דורכגעפירט אין ּ
ּפ ַארע ָ
ראדוקטן ָאנגעהיצט דורך די רערןָ ,אן קיין דירעקטע
ווערט די ּפ ָ
בארירונג מיט די ּפ ַארעַ .אנדערש איז ָאבער אינעם בית השחיטה וואו
ַ
נטאקט מיט די ּפ ַארע.
קא ַ
ראדוקטן קומען אין דירעקטן ָ
די ּפ ָ
וואס קומען
ראדוקטן ָ
פארזיכערן ַאז ַאלע ּפ ָ
דאס ווערט געטון צו ַ
ָ
דארף
ַארויס פונעם דעלי זענען ערשטקלאסיגע סחורה ,און דעריבער ַ
האבן ַא שלעכטע
די ּפ ַארע זיין ווי ריין מעגליךַ ,אנדערש קען די ּפ ַארע ָ
דערפאר ווערן
ַ
ראדוקט.
קוואליטעט פון דעם ּפ ָ
אויסווירקונג אויף די ַ
פארזיכערן
קאליבער ,צו ַ
מאשינען פונעם העכסטן ַ
גענוצט די טייערע ַ
וואס איז ראוי צום
נדארט ָ
סטא ַ
ַאז די ּפ ַארע איז לויטער און ריין אויפ'ן ַ
פארגיפטיגונג ח"ו.
פארמיידן ַ
עסן ,כדי צו ַ
האט זיך
פולטאן ּפ ַארע-קעסל ָ
ָ
העכסט-סאפיסטיקירטער
ָ
דער
ראט ,און איז
דויערהאפטיגער ַא ּפ ַא ַ
ַ
גאר ַא
איבערגעצייגט צו זיין ָ
מאשין אין דעם געביט
מערסט-אפעקטיווע ַ
ַ
ברייט ָאנגענומען ַאלס די
קוואליטעט.
ראדוצירט די העכסטע ַ
ראצעסירונג און ּפ ָ
עסן-פ ָ
ּ
פון
באנוץ
דרייפאכיגער ַ
ַ
זיין
הויפט פליכטן:
דער ּפ ַארע קעסל דינט דריי ּ
אויפקאכן  -די ּפ ַארע ווערט ַאריינגעפירט צו די אויוונס און עס
ָ
ראדוקטן.
קאכט אויף די דעלי ּפ ָ
ָ
ראצעדור ווערט די
שאלעכץ – דורכאויס די ּפ ָ
הארטע ָ
באזייטיגן ַ
ַ
וואס טוט פארווייכערן און
איינגעשפריצט אין ַא שיילער ָ
ּ
ּפ ַארע
שאלעכץ ַארום די וואורשטלעך.
הארטע ָ
באזייטיגן די ַ
ַ
לאסטישע ּפ ַאקונג אין
צולאזט די ּפ ַ
ָ
איינפ ַאקן – די הייסע ּפ ַארע
ּ
דאס פלייש ווערט איינגעוויקלט.
וואס ָ
ָ
נאך
מאשין ָ
ַ
רמאגט די
פא ָ
צוגאב צו דעם קעסלַ ,
ָ
און
סער-טאנק,
ַ
ווא
פארגעשריטענער ַ
איינריכטונגעןַ ,אריינגערעכנט ַא ָ
וואסער-רייניגער ,און ַא
מפַ ,א ַ
סער-פ ָא ּ
ּ
ווא
פילשטא ּפלדיגער ַ
ַ
ַא
דאס
האלטן ָ
כעמיקאל פיטערער .דער ציל פון די צוגעהערן איז צו ַ
ַ
רלאנגט צו
פא ַ
גראד ַ
ספעציפישן ַ
וואסער אינעם קעסל אויף דעם ּ
ַ
מינימאלע מעינטענענס.
ַ
קוואליטעט ּפ ַארע מיט
נהאלטן די בעסטע ַ
ָא ַ
געווארן
ָ
דער ּפ ַארע קעסל מיט ַאלע זיינע צוגעהערן איז דעזיינט
לאץ
דאס ווייניגסטע ּפ ַ
דורך די גרעסטע מומחים צו אויפנעמען ָ
מאשין
לאצירן די ַ
שמאלע הויכע געבוי ערלויבט צו ּפ ַ
ָ
מעגליך .איר
מיט איר פולשטענדיגע געצייג-סיסטעם אינעם בוילער רום פון די
לאץ*.
פאבריקָ ,אן אויפנעמען צופיל ּפ ַ
ַ

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

48

ניסן תשע"ט \ April '19

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

מהודר'דיגע

קאלט
ַ
פלייש

(פארזעצונג פון זייט )47
אפעקט ,ס'איז עפעס נישט גוט .אמאל מיינט מען ס'איז פארדארבן ,אמאל איז
עס סתם די געפיל פון 'אויסגעשפילט' ווען מ'בייסט אריין דערין ערווארטנדיג
די באקאנטע טעם ,און אט שפירט מען עפעס א צווייטער טעם אין מויל...
אין אזא פאל וועל איך לאזן די אריגינעלע פראדוקט במקומו מונח ,און
מען מאכט א פרישער פראדוקט ,אויב מיר שפירן אז דער הערה וואס דער
איד וועלכער האט געברענגט איז טאקע עפעס וואס קען מצליח זיין .אז
מ'זעט ווי די נייע איז מצליח שטארק ,דעמאלט קען מען טראכטן פון עס
אריבערטוישן צו די ערשטע ווערסיע .אזוי אז מענטשן זאל קודם קענען
פרובירן די נייע .און אזוי שטייטליך אריבערגיין צו די נייע פראדוקט.

ווי לאנג נעמט צו פראדוצירן א פראדוקט אין אלגעמיין?

די לענגסטע וואס איז נאר שייך ביי אונז איז דריי טאג ,פון ווען דאס
הינדל איז גע'שחט'ן ביז עס ליגט שוין אין שאכטל פארפאקט און גרייט
אוועק צו פארן .עס זענען דא זאכן וואס נעמען מער ווי א טאג פשוט ווייל
מען דארף עס צעמאלן ,פראדוצירן ,קאכן ,אויסקילן ,אפוועגן ,סארטירן,
סלייסן ,און שיין איינפאקן.

49

ניסן תשע"ט \ April '19

עס איז אבער אויך פארהאנען אין אונזער דעלי אפטיילונג אזעלכע
פראדוקטן וואס ווערן פארקויפט אין באלק פאר גרויסע פלייש געשעפטן,
וואס שניידן זייערע אייגענע סלייסעס און מאכן דאס לויט זייער געשמאק.
אזוי אז מען דארף עס נישט אויפשניידן און איינפאקן אין די פלאסטיקס,
נאר מיר שיקן ארויס א גרויסע שיפמענט פון א גרעסערע קוואנטום מיט
סחורה ,און דערפאר גייט עס איינס צוויי.

וואס
גאנצע בית השחיטה איז עומד על לבו ,ס'גייט נישט ַאריבער קיין וואך ָ
ַ
דער רבי שליט"א קומט נישט אריין אין בית השחיטה ,און צומאל קען ער
מאכן זיכער אז אלעס איז בתכלית
מאל אין וואך צו ַ
אפילו אריינקומען צווי ָ
ההידור ,ער גייט ארום אינעם גאנצן ּפלענט מהחל ועד כלה ,קומט ער אויך
אריין באזונדער אין דעם אפטיילונג ,וואו ער קוקט זיך אום און הערט אויס
פונעם משגיח אלע פרטיםַ .אזוי אויך די חשוב'ע בעלי מכשירים פונעם
בית השחיטה ,הגאון הגדול הדומ"ץ שליט"א והגאון הגדול רבי משולם
לאטשעק שליט"א קומען דא כסדר אריין ,און אלעס ווערט געטון דורך זיי.
ּפ ָא ַ

די טשיקן פאסטראמי .ביי טוירקי איז פארהאנען אסאך חלקים וואס
זענען נישט צום נוצן ,אבער ביי די טשיקן איז עס נישט אזויפיל ,ממילא
נוצן מיר פאר פאסטראמי אסאך פון די טשיקן ,און עס פארקויפט זיך זייער
אסאך דערפון.
און ווען מיר רעדן פון פארקויפן איז עס לאו דווקא אין קרית יואל
אדער וויליאמסבורג ,מיר באקומען צוריק פון לעיקוואד ,קאליפארניע און
שיקאגא גרוסן פון מענטשן וואס האבן גאר שטארק הנאה דערפון ,און זיי
קויפן דערפון אין די מאסן .באזונדער קומען אן אונזערע פראדוקטן אין
שפיטעלער און אין טורמע'ס ,וואו אידישע קינדער זענען זיך מחי' דערמיט
אין זייערע שווערע מצבים ,אז זיי האבן עפעס מענטשליך און געשמאק
אין מויל צו נעמען.

מאכט זיך אז פאבריקן זאלן נאכמאכן אייערע פראדוקטן?

וועלכע פראדוקט ווערט דאס מערסטע פארקויפט?

האט איר ספעציעלע משגיחים אין דעם אפטיילונג?
האמיר דא א חשוב'ער משגיח פון קרית יואל הרב חיים יחזקאל
יא ,אונז ָ
ראזענבערג הי"ו וואס געפינט זיך מיט די גויים א גאנצע צייט ,ער שטייט
מאכן ַאז
העכער די  12גויים וואס ארבעטן אין דעם אפטיילונג ,זיכער צו ַ
אלעס ווערט געפירט בתכלית ההידור .אבער עס קומען אויך אריין דא כסדר
משגיחים פון בית השחיטה .הגם דא דארף מען נישט אזויפיל משגיחים
תמידים וויבאלד מיר האבן נישט דא קיין טריפות בכלל ,דא קומט שוין נאר
אריין כשר'ע פליישן ,וואס איז שוין אדורך די גאנצע פראצעדור ,ממילא איז
וואס
עס שוין אסאך לייכטער ,אבער פונדעסטוועגן האמיר דא א משגיח ָ
וואס די
פארשטייט זיך ַאז מרן רבינו שליט"א ָ
איז מפקח אגאנצן טאג .און ַ

אוודאי אזוי ,דער קאנקורענץ איז גרויס ,און יעדער איינער פרובירט צו
איבערשטייגן דעם אנדערן .אסאך מאל קען איך אויפקומען מיט א פראדוקט,
און א שטיק צייט שפעטער געבן עס ארויס אנדערע פירמעס מיט א צווייטע
נאמען ...אבער פון די אנדערע זייט איז עס פאר מיר א קאמפלימענט אז
מענטשן מאכן נאך מיין סחורה ,ס'איז א סימן אז עס איז גוט ,און עס איז דא
א פארלאנג דערויף .אז נישט וואלטן אנדערע פירמעס דאס נישט געמאכט...
מיר וואונטשן פאר אונזערע לייענער און בית השחיטה המהודרת
געניסער ,א כשר'ן און פרייליכן פסח!
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עטוואס ַאן עצה צו געבן דערמיט.
ָ

קאלס"?בא ָ
"רא ָ
דאס ָ
וואס איז ָ
ָ

טרעט
ַאר ָאפּ פון
מיינע געהירן!
געוואלט וויסן
ָ
לאנג
האט שוין ַ
וואס איר ָ
ָ
קאלס"בא ָ
"רא ָ
איבער די נערווירנדע ָ
ביזנעס-געשפרעך",
ּ
האלט אינמיטן ַא וויכטיגע
”איך ַ
גאנץ-
ביזנעסמאן ,מיט ַ
ַ
קלאסישער
קלאגט זיך ַא ַ
בא ָ
ַ
גאר
האלט ביי איינע פון די ָ
מעסיגע נערוון” ,איך ַ
גאר קריטיש
וואס איז ָ
וויכטיגע ּפונקטן אינעם שמועס ָ
באקום ּפלוצים
צו שליסן דעם געשעפט ,ווען איך ַ
קאנטן נומער ,און כדרכי
אומבא ַ
ַ
ַאריין ַא רוף .איך זע ַאן
– וכדרך פון רוב מענטשן – בין איך נייגעריג ווער ס'וויל
רא געשעפט וועט מיר
ספא ַ
ווא ַ
עפעסָ ,אדער ָ
פון מיר ּ
רשלאגן ,הייב איך אויף יענעם רוף ,און...
ָ
פא
יענער ָ
באגלייט מיט ַא
נאך יעצט ָאנשליסן!" ַ
”איר קענט זיך ָ
האבן די
"ביינאכט וועל איך מער נישט ָ
ַ
סטראשע ַאז
ַ
געלעגנהייט "...שרייט מיר ַאריין אין די אויערן.
נאטירליכע
רא ּפ פון מיינע געהירן!" איז די ַ
"טרעט ַא ָ
צומאל ַא געשריי ַארויס פון צווישן
ָ
מחשבה – און
די לעפצן ,אויב איז ּפונקט קיינער נישט אין דיין
רמאלן
נא ַ
האבן ַא ָ
וואס ָ
געגענווארט – פון רוב מענטשן ָ
ַ
דאס
וואס ָ
טאגָ ,
פארנומען איבער'ן ָ
סדר היום און זענען ַ
דאס מענטשהייט און גייט ַארויס פון
שטערט ּפשוט ָ
יעדן ּפרעצעדענט!
מענטשן ווערן ּפשוט פרוסטרירט פון די אומאויפ-
נאנדָ ,אנגעהויבן פון די פירמעס
כא ַ
נא ַ
הערליכע רופן ָ
וועלכע רעכענען ַאז צווישן יעדע טויזנט מענטשן
נאך ַא
כאטש ָ
וועט זיי מעגליך געלונגען צו אויפטרייבן ָ
באנדעס וועלכע
פארברעכערישע ַ
קאסטומער ,ביז די ַ
ָ
פאר די  2צענט
פיליפינען ָאדער אינדיע ,און ַ
ּ
זיצן אין די
פאר זייערע הונדערטער
ווארפן צו ַ
וואס זיי ַ
ַא שעה ָ
מיליאנען מענטשן
ָ
רנארן
פא ַ
ַארבעטער ,געלונגט זיי צו ַ
איבער דעם ערד-קוגל אין זייער ּפ ַאסטקע ,און
קאציע אין די
ווא ַ
וואכן אומזיסטע ַ
צוזאגן צוויי ָ
פאר'ן ָ
ַ
טאשן
האמעס אינזלען ,ליידיגן זיך מענטשן אויס די ַ
בא ַ
ַ
טאשן שניידער.
פיאנערן און ַ
מא ַ
פאר די ַ
ַ
דאס ַא טריט ווייטער ,און
ָאבער ליידער גייט ָ
באזונדער
דאס ַ
האט זיך ָ
אין די לעצטערע תקופות ָ
רשפרייט צווישן דעם היימישן ציבור ,ווען יעדער
פא ּ
ַ
וואס
מפיין – ָ
קא ּ
רא ַ
ספא ַ
ווא ַ
מאכט סיי ָ
וואס ַ
מאן דהו ָ
מ‘דארף שטיצן
ַ
כולם אהובים כולם ברורים באמת ,און
ַאלע פון זיי מיט גרויסע סכומים און מחזק זיין – איז
מאטישע רופן
אויטא ַ
ָ
געווארן ַאן איינפיר צו שיקן
ָ
ָאבער
דאס קומט
נאך ווען ָ
נאכ‘ן צווייטן ,און ווער רעדט ָ
איינס ָ
פרייטאג
ָ
פאר אין ַאזעלכע ָאנגעצויגענע מינוטן ווי
ָ
כמיטאג
ָ
נא
פאר‘ן זמןּ ,פורים ָ
כמיטאג עטליכע מינוט ַ
ָ
נא
ָ
נאךָ ,)...אדער
אינמיטן דעם משתה היין )ווער געדענקט ָ
וואס ברענגט צו,
נאכט-שטונדןָ ,
שפעטע ַ
גאר אין די ּ
ָ
וואס ַא
פארלירן דעם תועלת ָ
ַאז מענטשן זאלן ּפשוט ַ
טעלעפאן.
ָ
מענטש וויל ַארויסנעמען פונעם
האט
ס'איז ריכטיג ַאז אין ַאלע פריערדיגע דורות ָ
טעלעפאן און די וועלט
ָ
מען זיך פיין מסדר געווען ָאן ַא
נגעגאנגעןָ ,אבער דער אויבערשטער
ַ
איז געהעריג ָא
האט ַאזוי אויסגעשטעלט די בריאה ַאז אין די לעצטע
ָ
טעלעפאן,
ָ
זאך ווי ַא
זא ַ
רהאן ַא ַ
פא ַ
יארן איז ַ
צענדליגער ָ

שפעטער איז צוגעקומען דער געברויך פון ַא
און ּ
אויסהאלטענעם
ַ
דאס אויף ַאן
וואס ניצנדיג ָ
סעלפאןָ ,
ָ
פאר דער מענטשהייט .נו,
דאס דוקא ַא טובה ַ
אופן איז ָ
דאס
זאל דער מענטש בלייבן מיט דער רעכט ָ
אויב ַאזוי ָ
האלב פון
רמאלן וועג ,און נישט ַאז ַ
נא ַ
צו ניצן אויפ‘ן ָ
וואס זענען נישט געאייגנט
זאכן ָ
פאר ַ
זאלן זיין ַ
די רופן ָ
פאר דעם
דערפאר .אויב וויל איינער דוקא תורם זיין ַ
ַ
מפיין
קא ּ
דאס שוין געטון ביי די ַ
וואלט ער ָ
מוסדָ ,

טי-פ ַארטי,
ּ
טישלעך אין ביהמ"ד ,דינער ,מלוה מלכה,
גאסן ,לופלעטן אין די
קאטן אין די ַ
לא ַ
ָאדער דורך די ּפ ַ
רעקלאמעס אין די צייטונגעןַ .א מענטש
ַ
שולן ,און די
ריוואטקייט ,און קענען ניצן
וויל געניסן פונעם ביסל ּפ ַ
וואס
טעלעפאן צו רעדן צו מענטשן און אויפטון ָ
ָ
זיין
ער וויל.
אינטערעסאנט ַאביסל איבערצוגיין
ַ
צוליב דעם איז
וויאזוי זיך
פאר‘ן עולם ַ
די נושא ,און געבן הדרכה ַ

טעלעפאן-רופן מיט ַא געוויסן
ָ
קאלס זענעןבא ָ
רא ָ
ָ
בא-
רא ָ
רעקארדירטן מעסעדזש) .עס ווערט ָאנגערופן ָ
ָ
וואס די מערהייט פון ַאזעלכע רופן זענען
קאלס ,צוליב ָ
ָ
נאטירליך
וואס איז ַ
זאך ָ
דאס איז ַא ַ
באטןָ ).
רא ָ
דורך ָ
עפ ָאכע ווען ַאלעס קומט ָאן
געשען אין דער היינטיגער ּ
גרינג און געשיקט צו טון ,און עס איז ממש ַא קלייניקייט
דאס ַארומשיקן סיי
רעקארדירן ַא מעסעדזש ,און ָ
ָ
צו
קאלער
וואו איבער די וועלט ,און ַארויפשטעלן אויפ‘ן ָ
נאמען און נומער.
פאלשן ָ
איי-די ַא ַ
האט זיך ָאריגינעל
קאלס ָבא ָ
רא ָ
דער מושג פון ָ
נאכדעם
ָאנגעהויבן ביי לענדליין טעלעפאנסָ ,אבער ָ
רשפרייט ,איז ממש
פא ּ
האבן זיך ַאזוי ַ
סעלפאנס ָ
ָ
וואס
ָ
טעלעפאן-רופן
ָ
ראצענט פון די
גאר גרויסער ּפ ָ
ַא ָ
געשאצט צו
ַ
דאס ווערט
סעלפאןַ ,אזש ָ
ָ
ַאריבער צום
טעלעפאן-רופן! דער
ָ
ראצענט פון ַאלע
זיין ַארום ּ 50פ ָ
קאלס איבער ַאמעריקעבא ָ
רא ָ
חשבון לויטעטַ ,אז ַאלע ָ
ביליאן
ָ
יאר ,קומט אויס צו ַארום 40
דורכאויס איין ָ
קאלס!בא ָ
רא ָ
ָ
פאר
קאלס עקזיסטירט שוין ַבא ָ
רא ָ
דער מושג פון ָ
יארן ,סיי אין די ּפ ָאליטישע וועלט און סיי אין די
לאנגע ָ
ַ
שטארק ַארויסקוקן
ַ
גאר
ביזנעס-וועלט ,וועלכע פלעגן ָ
האלטן די קליענטן ָאדער
וויאזוי צו ַ
אויף דעם מהלך ַ
אינפארמירט מיט די נייעס און
ָ
ּפ ַארטיי מיטגלידער
רשלאגן.
ַ
פא
פרישע ביזנעס ָ

לעגאל?
ַ
קאלסבא ָ
רא ָ
איז ָ
שטאטן לויטעט,
ַ
פאראייניגטע
דאס געזעץ אין די ַ
ָ
פאר
מאטישער רוף ,צי ַ
אויטא ַ
ָ
ַאז סיי וועלכער
טעלע-מארקעטינג-סעילס ָאדער ענליך צו דעם ,איז
ַ
ערהאלטן אייער רשות
ַ
האבן זיי נישט
אומלעגאל אויב ָ
ַ
מאכן דעם רוף.
צו ַ
פאר
וואס זענען נישט ַ
ָ
קאלסבא ָ
רא ָ
ָאבער ָ
נאר ּפ ָאליטישע רופןָ ,אדער "טשערעטי"
מארקעטינגָ ,
ַ
שטאטן איבער
ַ
לעגאל אין רוב
ַ
יא
רופן ,זענען ָ
אומאנגענעם
ַ
דאס איז זייער
וואס ָ
כאטש ָ
ַאמעריקעָ ,
טראפענע.
בא ָ
פאר די ַ
ַ
פאר
באנוצט ַ
שטארק ַ
ַ
גאר
טאקע ָ
דאס ווערט ַ
ָ
ראלע
שפילט ַא געוויסע ָ
ּפ ָאליטישע צוועקן ,און ּ
קאלס ווערןבא ָ
רא ָ
פארמעסטן וכדו' ,ווען ָ
וואלן ַ
ביי ַ
ובליקאנער
ַ
רעפ
ּ
באנוצט דורך ביידע ּפ ַארטייען ,די
ַ
נאך פילע ּפ ָאליטישע
קראטן צוגלייך ,און ָ
דעמא ַ
ָ
און
אויסנאם פון ּפ ָאליטישע רופן איזַ ,אז
ַ
מפיינען .דער
קא ּ
ַ
קאל
נאט ָ
"דא ַ
דאס ווערט נישט ַאריינגערעכנט אינעם ָ
ָ
ס'דארף
ַ
דאס געזעץ ַאז
רעדזשיסטערי" .אויך לויטעט ָ
מפיין
קא ּ
נאמען פונעם ַ
ַארויסשטיין אויפ'ן איי-די דער ָ
דארט
וואס ָ
סעלפאנסָ ,
ָ
וואס רופטַ .אנדערש איז ביי
ָ
האט
סארט רופן אויב יענער ָ
איז בלויז ערלויבט די ָ
וואס
ערהאלטן די רופןָ ,
ַ
זיך דירעקט איינגעשריבן צו
"דא
דאן אפילו אויב ער איז נישט איינגעשריבן אין די ָ
ַ
נאך ַאלץ נישט ערלויבט צו רופן
קאל ליסטע" איז ָ
נאט ָ
ַ
פאר ּפ ָאליטישע צוועקן.
אפילו ַ
אויסגעהאלטן,
ַ
לעגאל
ַ
יא
דאס איז ָ
פאל ָ
אפי' אין ַ
נאכקומען צוויי וויכטיגע תנאים :איינס,
דאס ָ
ברויך ָ
רעקארדירטער מעסעדזש פון
ָ
דארף זיין ַא
דאס ַ
ַאז ָ
מ‘זאל קענען
פאראויס פון ַאן ַאקטיווער מענטש ,כדי ָ
ָ
באזונדער פעלט אויס ַאז דער
דאס איז ,און ַ
וויסן ווער ָ
געמאכט ווערן פון ַאן ַאקטיוון
ַ
זאל
טעלעפאן-רוף ָ
ָ
מ‘זאל זיך קענען ווענדן צו
נומער ָאדער ַאדרעס וואו ָ
מאכט די רופן.
וואס ַ
דעם ָ
נארט
אינדיאנע און אין ָ
ַ
שטאטן ,ווי אין
ַ
אין געוויסע
קאלס אויך נישטבא ָ
רא ָ
דעקאטע ,זענען ּפ ָאליטישע ָ
ָ
יא ערלויבט
העמפשיר איז ָ
ּ
מאכן .אין ניו
לעגאל צו ַ
ַ
ּפ ָאליטישע רופןָ ,אבער בלויז אויב איז מען נישט
סאך
קאל" ליסטע .אין ַא ַ
נאט ָ
"דא ַ
איינגעשריבן אין די ָ
סאך
מ‘זאל ַארויסגעבן ַא ַ
רלאנגט ַאז ָ
פא ַ
שטאטן ווערט ַ
ַ
דעטאלן איבער די רופןַ ,א שטייגער ווי ווער
ַ
ריוואטע
ּפ ַ
רלאנגט
פא ַ
מאל ווערט ַ
סאך ָ
צאלט די רופןָ ,אדער ַא ַ
ס'בא ָ
ַ
וואס
בא ַאמטער זעלבסט ָ
ַאז בלויז דער ּפ ָאליטישער ַ
ריינזאגן דעם מעסעדזש.
ָ
זאל ַא
לויפטָ ,
יאר תשע"ד איז ַאריינגעקומען מער ווי 215,000
אין ָ
וואס
קאלס ָבא ָ
רא ָ
מפלעינס פון מענטשן איבער ָ
קא ּ
ָ
האט
דאס ָ
וואס ָ
זיי ברויכן נישט און שטערט זייָ ,
(פארזעצונג אויף זייט )53
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טרעט
ַאר ָאפּ פון
מיינע געהירן!
געוואלט וויסן
ָ
לאנג
האט שוין ַ
וואס איר ָ
ָ
קאלס"בא ָ
"רא ָ
איבער די נערווירנדע ָ
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מאכן די
נאך שטרענגער ַ
זאל ָ
געברענגט די רעגירונג ָ
האבן
אינפארסירן ,און זיי ָ
ָ
שטארק
ַ
דאס
געזעצן ,און ָ
רעגולאציעס.
ַ
דאן ַארויסגעגעבן פילע נייע
ַ

דאס
טעלעפאן פירמעס טון ָ
ָ
וואס קענען די
ָ
ָא ּפצושטעלן?
האבן מהלכים
ווערייזאן און ַאנדערע פירמעס ָ
ָ
נאך איידער זיי
קאלס ָבא ָ
רא ָ
וויאזוי ָא ּפצושטעלן די ָ
ַ
האבן שטענדיגע
טעלעפאן .זיי ָ
ָ
קומען ָאן צו אייער
נאך
פאלגן ָ
נעטווארקס וועלכע ָ
ָ
מאניטערס אויף זייערע
ַ
כא ּפן אויף ַאזעלכע
סארט רופן ,און ווען זיי ַ
ַאזעלכע ָ
פארבינדן זיי זיך גלייך צו
קאלסַ ,בא ָ
רא ָ
אומלעגאלע ָ
ַ
טעלעפאן פירמעס ,און
ָ
די ּפ ָאליציי ,און מיט ַאנדערע
קאלס.בא ָ
רא ָ
אינאיינעם ַארבעט מען צו צעשטערן די ָ
נאך
נט-ביי-האנט מיט ָ
ַ
הא
זיי ַארבעטן אויך ַ
לאגיע פירמעס ,צו ַאנטוויקלען
טעכנא ָ
ָ
טעלעפאן און
ָ
מאטיש
אויטא ַ
ָ
טעכנעלאגיע צו קענען
ָ
פארגעשריטענע
ָ
קאלס ,און קענעןבא ָ
רא ָ
סארט ָ
ָ
ָא ּפשטעלן די
נאכצוגיין די וועלכע שטייען
ַארויסהעלפן די ּפ ָאליציי ָ
אונטער די רופן.

וואס קענען מענטשן זעלבסט טון
ָ
קאלס?בא ָ
רא ָ
ָא ּפצושטעלן די ָ
רהאן קיין הונדערט-
פא ַ
אליבא דאמת איז נישט ַ
וואס מ'קען ַאליין טון און נעמען
ראצענטיגער מהלך ָ
ּפ ָ
סארט רופן,
באקומען די ָ
שריט גענצליך אויפצוהערן ַ
וואס מ'קען טון
זאכן ָ
דא עטליכע ַ
יא ָ
ָאבער עס זענען ָ
דאס טיילווייז צו לעזן:
ָ
איר קענט זיך אויפסיינען אויף די National
•
דאס איז ַאן ָאפיציעלער
וואס ָ
ָ ,Do Not Call Registry
וועבזייטל פון די רעגירונג וואו מ'קען זיך איינשרייבן
דאן וועט
וואס ַ
טעלעפאן-נומערןָ ,
ָ
און ַאריינגעבן די
טעלע–מארקעטער
ַ
פאר
אומלעגאל ַ
ַ
ווערן גענצליך
וואס איז אויף די רשימה פון
צו רופן אייער נומערָ ,
מאכן
קאל" .עס איז קעגן דעם געזעץ צו ַ
נאט ָ
"דא ַ
ָ
שפילט אויף ַא
וואס ּ
טעלעפאן-רוף ָ
ָ
סיי וועלכן
וואס איז אויף די
רעקארדירטן מעסעדזש ,צו איינעם ָ
ָ
ליסטע.
וואס
רהאן ַאזעלכע ָ
פא ַ
וואס עס זענען ַ
כאטש ָ
ָ
סאך
רהאן ַא ַ
פא ַ
יא ַ
איגנארירן די ליסטע ,איז ָאבער ָ
ָ
קא ּפ-וויי ,און לייגן
וועלכע זוכן זיך נישט די איבריגע ָ
מארקעטינג ליסטע די
בכלל נישט ַארויף אויף זייער ַ
וועלכע ערשיינען אויף די ליסטע.
אינאכט נעמען ַאז די עצה איז
ַ
מ‘דארף ָאבער
ַ
טעלע-מארקעטערס,
ַ
נאר גוט ּפטור צו ווערן פון די
ָ
דאס קיין עצה ,צוליב
ָאבער פון ּפ ָאליטישע רופן איז ָ
פאר די
דאס געזעץ ערלויבט זיי צו רופן אפילו ַ
וואס ָ
ָ
וועלכע ערשיינען אויף די  Do Not Callליסטעָ ,אבער
פאר ּפ ָאליטישע
רבאטן אפילו ַ
פא ָ
סעלפאן איז ַ
ָ
אויפ'ן
מפיינס.
קא ּ
ַ
פארשידענע געצייגן
רהאן ַ
פא ַ
עס זענען ַ
•
פארשידענע פירמעס,
וואס ווערן צוגעשטעלט דורך ַ
ָ
קאלסבא ָ
רא ָ
”אנטי ָ
ספעציעלע ַ
וועלכע שטעלן ַאהער ּ
סעלפאנס
ָ
פאר
עפ ּפס ַ
וואס רעכנט ַאריין ּ
טאלס"ָ ,
ָ
וואס מ'קען
ספעציעלע געצייגן ָ
און דעווייסעס ,ביז ּ
טעלעפאן ,צו
ָ
קאנעקטן צום דזשעק פונעם היים
ָ
קאלס.בא ָ
רא ָ
בלאקירן די ָ
ָ
ביי  Fios Digital Voice customersקען מען
•
וואס זיי העלפן צו
פאר ָ ,Nomorobo
זיך איינשרייבן ַ
טעלעמארקעטן-רופן צו
ַ
קאלס אוןבא ָ
רא ָ
בלאקירן ָ
ָ
דאס איז נישט גילטיג ביי ַאלע
טעלעפאןָ .
ָ
אייער היים
דאס
סאך פירמעס ַארבעט ָ
פירמעסָ ,אבער ביי זייער ַא ַ
וואס יעדער
גראם ָ
רא ַ
דאס איז ַאן אומזיסטער ּפ ָ
יא ,און ָ
ָ
)מ‘דארף ָאבער זיין אויפגעסיינט ביי
ַ
באקומען.
קען ַ
זיי).
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איבעראל,
ָ
האט זייער ַא גוטע רעיטינג
ָ Nomorobo
פארמינערן
סוקסעס-ראטע צו ַ
ַ
שטארקע
ַ
האט ַא
און ָ
סטבארע
ַ
טרא
ָ
דעם פלייץ פון רופן ,און איז אויך ַא
ריוואטע
זאמלט נישט קיין ּפ ַ
פירמע ,וועלכע ַ
טעלעפאן.
ָ
רמאציע פון אייער
אינפא ַ
ָ
טעלעפאן ָאדער סעל-
ָ
יעדער קען מברר זיין ביי זיין
פאר אין דעם
רשלאגן זיי שטעלן ָ
ַ
פא
פאן פירמע וועלכע ָ
ָ
מאכן אין דעם ענין.
פילפאכיג גרינגער ַ
ַ
הינזיכט ,און זיך
וואס
טאנעןַ ,אז דורכדעם ָ
בא ָ
ס'איז וויכטיג צו ַ
קאלס דורך איינע פון דיבא ָ
רא ָ
בלאקירט די ָ
ָ
איר
בלאקירן
ָ
דאס אויך
אויסגערעכנטע מהלכים ,קען ָ
וואס איר ווילט
מאטישע רופן ָ
אויטא ַ
ָ
פארשידענע
ַ
באקומעןַ ,א שטייגער ווי מודעות פון
יא ַ
מעגליך ָ
רטאציע ,נייעסָ ,אדער
נספ ָא ַ
טרא ּ
מוסדות התורה איבער ַ
נאנסן.
ּפ ָאבליק סעקיוריטי ַא ָ

בא-
רא ָ
מ'באקומט ַא ָ
זאל מען טון ווען ַ
וואס ָ
ָ
קאל?
ָ
פארט
זא ָ
מ‘זאל ָ
ָ
זאך איז:
די ערשטע ַ
•
זאל מען נישט
אויפהענגען דעם טרייבל! בכל אופן ָ
רא ּפצוגיין פון די ליסטע.
צוריקרופן דעם נומער כדי ַא ָ
דאס גורם זיין
אויב רופט מען צוריק זייער נומער קען ָ
דאן זעען די
באקומען מער רופן ,ווייל ַ
מ‘זאל ָאנהויבן ַ
ָ
דאס איז ַאן ַאקטיווער נומער פון ַא
פארברעכער ַאז ָ
ַ
ערזאן.
ּפ ָ
באריכטן דעם רוף צו די
ָאדער קענט איר ַ
•
קאל"
נאט ָ
"דא ַ
אויבן-דערמאנטע ָ
ַ
רעגירונג ,ביי די
נאר
זאל מען ָ
דאס ָ
פארשטענדליך ַאז ָ
ליסטע) .זעלבסט ַ
קאלס .ביי אידישע רופןבא ָ
רא ָ
טון ביי נישט-אידישע ָ
דאס
פאר די רעגירונג ,ווייל ָ
טאר מען נישט איבערגעבן ַ
ָ
קען זיך גרעניצן מיט מסירה חלילה).
פאר די רעגירונג,
אויב גיט איר איבער ַא נומער ַ
טאג פונעם רוף ,די
רא ּפ די צייט און ָ
דאן שרייבט ַא ָ
ַ
וואס איז ַארויפגעקומען אויף
נומער ָ
קאלער איי-די ,און
אייער ָ
דיסקריפציע פונעם
ּ
ַא
וואס איר
מעסעדזש ָ
ערהאלטן.
ַ
האט
ָ
ן
י
א
געווענליכע
אומשטענדן
וועט איר נישט
תיכף זען ַאז
עפעס איז געטון
ּ
דערצו,
געווארן
ָ

פאקט איז ַאז די רעגירונג נעמט די ַאלע
ָאבער דער ַ
דאס העלפט זיי עווענטועל צו
רמאציע ,און ָ
אינפא ַ
ָ
דאן
פארברעכער ,און ַ
שפורן פון די ַ
קומען אויף די ּ
ָא ּפשטעלן זייערע רופן.
דאן קענט
האט ַאביסל איבריג צייטַ ,
ַאז איר ָ
•
אונטערהאלטונגָ ...אבער
ַ
פאר ַאן
דאס אויסניצן ַ
איר ָ
מ'זאל
בלויז אויב איר רעדט שוין צו ַא מענטשָ ,אבער ָ
בשום אופן נישט דריקן ַא נומער ָאנצוקומען צו איינעם,
דאן זעען זיי ַאז
רא ּפצוגיין פון די ליסטע ,ווייל ַ
ָאדער ַא ָ
דאס ווייטער
אייער נומער איז ַאקטיוו און זיי וועלן ָ
ניצן.
שפילן מיט די חברה ווי גלייך איר ווערט
איר קענט ּ
איבערגענומען פון זייער הצעה און איר זענט גרייט זיי
דערפאר ,און ַארויפברענגען
ַ
נאר
וואס זיי בעטן ָ
צו געבן ָ
מאקסימום.
עקסטאז צום ַ
ַ
זייער
וואס ַאזוי טוט
לאנגע וויילעָ ,
פאר ַא ַ
האלט זיי אויף ַ
ַ
כאטש אויף ַאז ַאנדערע מענטשן ווערן נישט
איר ָ
פאלשע
בא'גנב'עט אין די צייט ...מ'קען זיי געבן ַ
ַ
מאכן ווי מ'גייט
קרעדיט-קארד נומערןָ ,אדער זיך ַ
ַ
גיפט-קארד און מ'גיט זיי מכ'לומרש'ט דעם
ַ
קויפן ַא
נומער.
פאל גיט נישט
געווארנט! אין קיין שום ַ
ָ
זייט ָאבער
רמאציע איבער אייך ,און
אינפא ַ
ָ
קיין שום עכטע
קארטל
זיכער נישט קיין שום קרעדיט ָאדער דעביט ַ
מ‘זאל
זא מציאות ַאז ָ
רהאן ַא ַ
פא ַ
רמאציע! נישט ַ
אינפא ַ
ָ
וואס מ'קען
פאר איינעם ָ
רמאציע ַ
אינפא ַ
ָ
ריוואטע
געבן ּפ ַ
נישט! עס שטייט שוין אין גמרא "לעולם יהיו בני אדם
חשובים לפניך כלסטים והווי מכבדם כרבן גמליאל" – דו
זאלסט ָאנקוקן יעדן מענטש ווי ַא רויבערָ ,אבער זיי
ָ
מכבד זיין ווי רבן גמליאל.
פארלירן ָאדער ווערן
צומאל ַ
ָ
מענטשן קענען זיך
סארט הצעות ָאדער
איבערגענומען פון געוויסע ָ
רמאציע,
אינפא ַ
ָ
ריוואטע
רשלאגן ,און ַארויסגעבן ּפ ַ
ַ
פא
ָ
דאס נישט
געווארנט ָ
ָ
גאר
מ‘דארף זיין ָ
ַ
ָאבער
ס'האנדלט זיך
ַ
צו טון  -אפילו ווען
ניזאציע
רגא ַ
ביי ַא אידישע ָא ַ
פאל
 אין קיין שום ַחלילה!
עס איז
•
נאך
ָ
רהאן
פא ַ
ַ
ַאן עצה מיט
סארט רופן,
די ָ
נישט
בכלל
אויפצוהייבן ַא
וואס איר
נומער ָ
קענט נישט! אויב
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לאזן ַא
דאס ַא וויכטיגער רוף קען יענער ָ
עס איז ָ
נטאקטן אויף ַא צווייטן אופן.
קא ַ
מעסעדזש ָאדער דיר ָ
וויבאלד
ַ
יא אויפצוהייבן,
דאס ַא נסיון ָ
מאל איז ָ
פיל ָ
דאס
מ'ווערט נייגעריג ווער ס'רופטָ ,אבער אויב איז ָ
דאס ממילא ָאנקומען צו
פאר אייך וועט ָ
געווען וויכטיג ַ
אייך.
פאר נדיבים בעם
דאס איז אויך ַא ּפ ַאסיגער מהלך ַ
ָ
טעלעפאן-רופן פון מענטשן
ָ
סאך
ערהאלטן ַא ַ
ַ
וועלכע
האבן ּפונקט ַאזוי ַאן
וואס זיי ָ
וועלכע ווילן בעטן נדבותָ ,
ָא ּפציע ַאריבערצוקומען אין שטובָ ,אפיס ָאדער שול,
באקוועמליכקייטן.
פארשריפטן און ַ
יעדער לויט זיינע ָ
ן-קאל.
פא ָ
מ'איז נישט מחויב אויפצוהייבן יעדן פרעמדן ָ

ּפלענער אויפ'ן עתיד
שטארק
ַ
טעלעקאם אינדוסטריע ,קוקט מען
ָ
אין די
גאר
האפנטליך ָ
וואס וועט ָ
מעטאדָ ,
ָ
ַארויס אויף ַא נייעם
ראבלעם פון
אומהילפבארן ּפ ָ
ַ
שטארק העלפן לעזן דעם
ַ
דאס איז
וואס די מענטשהייט זעט זיך נישט ַארויסָ .
ָ
וואס וועט זיין ווי ַא
דער נייער  STIR/SHAKENגעצייגָ ,
פאלשע
אומלעגאלע און ַ
ַ
בלאקירן די ַאלע
פילטער צו ָ
רופן.
דאס
דאס וועט ַארבעטן איזַ ,אז ָ
וויאזוי ָ
דער וועג ַ
אויפכא ּפן און אידענטיפיצירן די ַאלע
ַ
וועט קענען
דאס
וואס ָ
"ספ ָאף"ָ ,
געמאכט דורך די ּ
ַ
וואס ווערן
רופן ָ
טעלעפאן-
ָ
מאכן
וואס מ'קען ַ
גראם מיט ָ
רא ַ
איז ַא ּפ ָ
פאלשע
פאלשע נומערן ָאדער ַ
רופן און ַארויפשטעלן ַ
קאלער-איידי פונעם מענטש צו וועמען
נעמען אויף די ָ
דארט אפי' טוישן די שטימע כדי
מ'רופט ,און מ'קען ָ
שפורן פונעם רופער,
מ‘זאל נישט קענען קומען אויף די ּ
ָ
פארברעכער צו
פאר די ַ
מאכט זייער גרינג ַ
דאס ַ
וואס ָ
ָ
קענען דורכפירן גרינגערהייט זייערע גניבה-שטיק און
וואס
פאר'נער'ן מענטשן מיט גרויס געלטער ָאן דעם ָ
ַ
כא ּפן.
מ‘זאל זיי קענען ַ
ָ
מאכן ַאז עס
גראם קען מען אפי' ַ
רא ַ
מיט דעם ּפ ָ
טעלעפאן פון
ָ
זאל ַארויפקומען עכטע נומערן אויפ'ן
ָ
דאס איז ביי
דעם מענטש וועמען מ'רופט ,און ווען ָ
סעלפאן וועט ווירקליך ַארויפקומען ווי כאילו דער
ָ
ַא
סעלפאן רופט ַאריין ,און
ָ
מ'האט אינעם
ָ
וואס
נטאקט ָ
קא ַ
ָ
רומשפילן מיט די מענטשן
ּ
גאר גרינג ַא
ַאזוי קען מען ָ
זאל זיך שווערן ַאז
וואס יענער ָ
מאכן געשיכטעס ָ
און ַ
באקומען ַא רוף
האט דאך ַ
וויבאלד ער ָ
ַ
דאס איז אמת,
ָ
סעלפאן!
ָ
פון יענעמ'ס
טיילמאל זעט מען ַאז עס קומט ַארויף דער אייגענער
ָ
וואס הייבט
קאלער איידיָ ,
טעלעפאן נומער אויפ'ן ָ
ָ
דאס קען זייןָ ,אבער
וויאזוי ָ
אויגן-ברעמען פון מענטשן ַ
גראם.
רא ַ
דאס ַאלעס ווערט געטון דורכ'ן "ספאף" ּפ ָ
ָ
פאקטַ ,אז מ'קען אפי' שיקן
ַארגער פון דעם איז דער ַ
טעקסט-מעסעדזשעס דורך "ספאף" ,און דער מענטש
וואס ביי
נטאקטָ ,
קא ַ
באקומט ַא מעסעדזש פון זיינס ַא ָ
ַ
פאלש,
דאס איז ַ
כא ּפן ַאז ָ
דעם איז פיל שווערער צו ַ
דאך נישט קיין שטימע ,און מ'חלומ'ט
וויבאלד מ'הערט ָ
ַ
נישטא קיין
ָ
פאלש ,און ס'איז באמת
דאס איז ַ
נישט ַאז ָ
פאלש.
דאס איז ַ
וועג צו וויסן ַאז ָ
מעטאד ,וועלן די ַאלע רופן ווערן
ָ
מיט דעם נייעם
אויפגעכא ּפט ,און זיי וועלן קענען ָא ּפשטעלן די רופן
ַ
סאפטוועיר ווערט
טעלעפאן .די ָ
ָ
פון דערגרייכן אייער
מענארבעט
צוזא ַ
ַ
געמיינזאמע
ַ
צוזאמגעשטעלט אין ַא
ַ
וואס וועט זיין ַאן אויפטו ַאז
סאך גרויסע פירמעסָ ,
פון ַא ַ
אפי' אויב דער רופער רופט דורך איין פירמע און דער
אויפהייבער איז פון ַאן ַאנדער פירמע ,וועלן זיי קענען
פאלשע
דא ַ
אויפכא ּפן איינער פונעם צווייטן ווען איז ָ
ַ
רופן.
נגעשלאסן אין די
ָ
די פירמעס וועלכע זענען ָא
האבן שוין
סאפטוועיר און ָ
ַארבעט צו ַאנטוויקלען די ָ
ראבעס דערויף ,זענען
מאכן סוקסעספולע ּפ ָ
באוויזן צו ַ
ַ
סאך פירמעס
גאר ַא ַ
) ,)AT&T, Comcast, Verizonאון ָ
באנוץ ,און
זאל גרייט ווערן צום ַ
דאס ָ
קוקן ַארויס ַאז ָ
אינסטאלירן און איינשטעלן ביי
ָ
דאס תיכף
זיי וועלן ָ
זייערע פירמעס.
דאס וועט זיין די
מ‘זאל ָאבער נישט מיינען ַאז ָ
ָ
ענדגילטיגע לעזונג צום קריזיס ,ווייל מיט'ן פילטער
באנדעס
רהאן ַאזעלכע געשולטע ַ
פא ַ
אינאיינעם ,איז ַ
פאר זייערע
טעלעפאנס ַ
ָ
וועלכע קענען ניצן עכטע
אידענטיפיקאציע דורך
ַ
האלטן זייער
בא ַ
שטיק ,און ַ
סארט
ַאנדערע מיטלעןָ ,אן נוצן "ספאף" ָאדער די ָ
בלאקירט ווערן.
יא ָ
גראמען וועלכע וועלן ָ
רא ַ
ּפ ָ
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Transportation Department

ו נ ש מ ר ת ם

מ א ו ד

ל נ פ ש ו ת י כ ם :

געווארנט;
זייט
אונזערע קינדער זענען אונז טייער!
עלטערן געדענקט:

•

נעבן א סקול באס וועמענ'ס רויטע לעמפלעך בלינקען ,מוז מען זיך אפשטעלן און ווארטן
ביז די רויטע לייטס ווערן אויסגעלאשן .און גענוג ווייט אז די קינדער זאלן קענען אדורכגיין
זיכערערהייט.
דער געזעץ איז געצילט צו פארמיידן פון א סכנה ,שפילט נישט מיט'ן לעבן פון טייערע אידישע
קינדערלעך!

•

אויב דאס קינד קען שוין נישט צייטליך אנקומען צום באס סטאפ ,זאל מען בכלל נישט אהינשיקן
דאס קינד ,ענדערש פארשפעטיגן דעם באס ווי ערגערס ח"ו.
די דרייווערס זענען אנגעזאגט געווארן נישט אויפצונעמען א קינד וואס לויפט נאך דעם באס.

•

ביי קלענערע קינדער איז וויכטיג אז די עלטערן זאלן ווארטן מיט די קינדער ביים באס צופרי און
אפווארטן ביים אהיימקומען.

•

מען זאל פרובירן צו פארמיידן לכתחלה סיי וועלכע טויש .ווייל עס ברענגט פילע שוועריקייטן ווי
צום ביישפיל אז צומאל ווייסט דאס קינד אויך נישט וואו צו גיין ,און מ'זוכט שפעטער וואו ער איז
געגאנגען .אין פאל מ'מוז יא מאכן א טויש ,זאל מען קיינמאל נישט הייסן דאס קינד אליין גיין צו א
צווייטע סטאפ ,נאר אייביג אפשמועסן מיט די מנהל  /אפיס .אזוי אויך אליין זיכער מאכן אז דאס
קינד איז טאקע אנגעקומען אויפ'ן געטוישטן סטאפ וואו איר האט געבעטן צו שיקן.

זעט די קינדער זאלן וויסן:
•

ווארטנדיג אויפ'ן באס טאר מען נישט שטיין ביים עק סיידוואלק ,און זיכער נישט אויפ'ן ראוד
חלילה.

•

ווען דער באס קומט אן צום סטאפ ,טאר מען נישט צוגיין צום באס ווילאנג דער באס קומט נישט
צו א גענצליכער אפשטעל 'און' דער דרייווער ווייזט מיט די הענט אז מ'קען שוין ארויפקומען אויפן
באס.

•

קראסט אריבערצוגיין צום באס ,מוז מען גוט קוקן פון אלע זייטן צי עס קומען נישט קיין
ָ
ווען מען
קארס און אזוי אריבערגיין.

•

ווען ס'פאלט עפעס אראפ נעבן באס ,טאר מען עס נישט אויפהייבן פאר מען מעלדט נישט פארן
דרייווער אז מען וויל עפעס אויפהייבן נעבן דעם באס.

•

ביים אריבערגיין דעם באס זאל מען גיין גענוג ווייט פארנט פונעם באס אז מען זאל קענען זען דעם
דרייווער'ס אויגן – און אזוי וועט דער דרייווער דיך אויך קענען זען.

•

ווען מען קומט אהיים פון חדר/סקול מוז מען קודם אריינקומען אין שטוב זאגן אז מען איז
אהיימגעקומען ,און דערנאך קען מען צוריק ארויסגיין זיך שפילן.

פילט אייך פריי זיך צו פארבינדן מיט אונזער טראנספארטאציע אפטיילונג:
טראנספארטאציע אפיס

סקעדזשול אינפארמאציע

עמוירזשענסי נומער

)נישט פאר עמוירזשענסי(

ת"ת ובית רחל 845-414-0099 -
שערי חמלה 845-782-7510 -

)צב"ש א קינד איז נישט אנגעקומען אהיים(

FIC 781-2100 EXT 1

FIC 781-2100 EXT 2
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 -קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט -

מודעה חשובה!
דערמיט ווילן מיר מעלדן פאר די חשוב'ע איינוואוינער ,אז אונזער
"פאספארט אפטיילונג" שטייט גרייט אייך צו באדינען מיט אלע אייערע

פאספארט געברויכן אויפ'ן פלאץ
אין אפיס פון די ווילידזש קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט אין שאפינג סענטער
 פאלגענד זענען עטליכע וויכטיגע אנווייזונגען ווען איר אפלייעט פאר א פאספארט -



ביטע מיטברענגען בוירט סערטיפיקעט ,סאשעל
סעקיורעטי קארד און א פיקטשער איי די( ,עס איז
אידענטיפיקאציע
אלע
מיטצוברענגען
ראטזאם
דאקומענטן).

די וואס האבן שוין אמאל געהאט א פאספארט,
דארפן אויך מיטברענגען דעם אלטן פאספארט.





צו אפלייען פאר קינדער ,דארפן אויך ביידע עלטערן
פערזענליך אראפקומען ,און אויך מיט זייערע פיקטשער
איי די'ס.

דאס געלט פאר די סטעיט דעפארטמענט דארף
באצאלט ווערן דורך טשעק אדער מאני ארדער,
און פארן ווילידזש קען זיין טשעק אדער קעש .

פאספארט בילדער ווערט געמאכט אויפ'ן פלאץ (פארן פרייז פון )$10

 פאספארט פרייזן -U.S. Passport Book

U.S. Passport Card
Total
First-Time
Applicant
Fee

Execution Fee

Passport Fee

Payable to
Village of
Kiryas Joel

Payable to
Department of
State

$65

$35

$30

$30

$0

$30

$50

$35

$15

Adults First Time
)(age 16 and over
Adults Renewal

)(Applying with DS-82

Minors
)(under age 16

Total
First-Time
Applicant
Fee

Execution Fee

Passport Fee

Payable to
Village of
Kiryas Joel

Payable to
Department of
State

$145

$35

$110

$110

$0

$110

$115

$35

$80

Adults First Time
)(age 16 and over
Adults Renewal

)(Applying with DS-82

Minors
)(under age 16

 -די פאספארט סערוויס ווערט צוגעשטעלט דורך מאכן אפוינטמענטס פון פאראויס -

פאר אפוינטמענטס אדער מער אינפארמאציע רופט אין ווילידזש אפיס:
783-8300 Ext. 9
מיט דאנק,

דער ווילידזש קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט
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גייענדיג צום דרוק :ישועות בו מקיפות  -איין יאר נאך חסד ה' פונעם בארימטן "פעלדער געזעץ":

סטעיט ריכטער אנולירט
"עדיוקעישאן גיידליינס"
(פארזעצונג פון זייט )27

שליט"א .עס זענען אויסגעשמועסט
געווארן די דעטאלן פונעם קעיס און
וואס עס וועט אויפגעברענגט ווערן
אין געריכט דעם אנדערן טאג .דער
רבי שליט"א איז איבערגעגאנגען אלע
דעטאלן ,און ווארים אנגעווינטשן
ברכת קדשו אז דער הירינג זאל מצליח
זיין ,און עס זאל געלונגען צו באקומען
דעם "סטעי" ,וואס וואלט כאטש אויף
דערווייל אפגעלייגט די גזירה.
מאנטאג ביים הירינג האט ווירקליך ר'
אבי שיק נ"י גאר געניט ארויסגעברענגט
די שטעלונג פונעם יהדות החרדית,
אינדערצייט וואס די סטעיט'ס אדוואקאט
איז געווען שוואך צוגעגרייט און האט
נישט אלעמאל געענטפערט ווי געהעריג.
מ'איז אוועקגעגאנגען פון דארט
פארזיכטיג אפטימיסטיש אז מ'האט
געטון וואס מ'דארף ,ולה' הישועה.
פלוצלונג ,היינטיגן דאנערשטאג,
איז דאס יהדות החרדית איבערראשט
געווארן צו הערן די שטוינענדע נייעס אז
די ריכטער האט געגעבן גערעכט פאר די
חרדי'שע פארטרעטער ,און נאר איז נאך
 גענצליך אומערווארטעט  -געגאנגען אשריט ווייטער און טאטאל אנולירט די
נייע רעגולאציעס פון די קאמישאנער!
דאס איז נאך אסאך מער ווי מ'האט זיך
גע'חלומ'ט ,ווען מ'האט געהאפט בלויז
אויף א "סטעי" ,און דערווייל האט
מען שוין געווינען דאס גאנצע ,מיט
דער פולקאמער אנאלירונג פון די נייע
רעגולאציעס!
די בשורה טובה האט ארויסגערופן
פרייד כוואליעס ביים גאנצן יהדות
החרדית .א יאר צוריק אין די צייט האט
דער אויבערשטער באוויזן זיינע חסדים
ווען עס איז געלונגען דורכצופירן דעם
בארימטן "פעלדער געזעץ" ,און היי יאר,
אין די זעלבע צייט ,האט מען ווידער
באקומען די גאר גינסטיגע נייעס אז
די גזירת החינוך איז מאמענטאל בטל
געווארן.
דאנערשטאג אינדערפרי ,ווי נאר דער
גינסטיגער אורטייל איז ארויסגעקומען,
האט דער אדוואקאט ר' אבי שיק נ"י
געלאזט וויסן פאר כ"ק מרן רבינו
שליט"א די פרייליכע נייעס אז נישט
בלויז האט מען באקומען דעם פארלאנג,
נאר אויף דערווייל איז גאר די גאנצע
גזירה בטל געווארן ,בחסדי שמו יתברך.

***
זעלבסטפארשטענדליך אז די מלחמה
איז נאך ווייט פון פארטיג .סך הכל
האט דער געריכט אנולירט די איצטיגע
רעגולאציעס ,אבער די קאמישאנער וועט
יעצט זיך נעמען צום פרישן שטאפל פון
נייע רעגולאציעס.
דאס קען דורכגעפירט ווערן אויף
איינע פון צוויי וועגן .אדער וועט די
קאמישאנער ארויסשטעלן פרישע
רעגולאציעס ,און דאסמאל יא דורכגיין
דעם גאנצן פארלאנגטן פריער-
דערמאנטן פראצעדור פון באשטעטיגן
נייע רעגולאציעס; אדער קען זי גיין
אויף אן אנדערן מהלך ,אז עס זאל
אויפגעברענגט ווערן א שפאגל-נייער
געזעץ אין די סטעיט לעגיסלאטור,
וואס זאל איינשטעלן א נייעם סיסטעם
ספעציעל געצילט פאר ארטאדאקסישע
מוסדות החינוך.
ביידע וועגן קענען זיין זייער
געפארפול פאר'ן יהדות החרדית.

בפרט אויב גייט מען דורכפירן א נייעם
געזעץ אין די לעגיסלאטור ,וואס דאן
הערשט א גרויס געפאר אז די ליבעראלע
עלעמענטן ,וועלכע זענען זייער שטארק
אריינגעקומען ביי די פארלאפענע
נאוועמבער וואלן ,אריינגערעכנט דער
פאקט אז דער טרויעריג-בארימטער
זשעימס סקופיס איז שוין היינט אריבער
אין סטעיט סענאט ,זאלן אויסנוצן
זייער פרישע מאכט בטל צו מאכן דעם
פעלדער געזעץ ,און נאך ערגער אטאקירן
דעם חרדי'שן חינוך ווי ביז יעצט ,היל"ת.
פון די אנדערע זייט ברענגען די

די ‘19

אנטוויקלונגען פרישע האפענונג פאר'ן
יהדות החרדית .עד הנה עזרונו רחמיך
ולא עזבונו חסדיך ה' אלקינו ,ואל
תטשינו ה' אלקינו לנצח .אידישע קינדער
זענען מתפלל און האפן אז דער גרויסער
באשעפער זאל אונז ווייטער נישט
פארלאזן ,ער וועט שוין טרעפן דעם
וועג וויאזוי אונז צו ראטעווען .ער דארף
נישט אונזערע עצות ,ווי די באקאנטע
געשיכטע פונעם הייליגן בעל שם טוב,
לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם
חסדו ,וואס איז אזוי אקטועל אין די
איצטיגע ימי חג הפסח.

עס איז צב"ש דא א שטארקע
מעגליכקייט אז די קאמישאנער ,וועלכע
האט שוין אנערקענט אז אירע שריט
ווערן באטראכט דורכ'ן יהדות החרדית
ווי א מלחמה דעקלעראציע ,ספעציעל
נאך וואס עס איז צו איר אנגעקומען די
פייערדיגע הייליגע ווערטער פון כ"ק
מרן רבינו שליט"א דעם פארגאנגענעם
כ"א כסליו ,זאל באשליסן אראפצוקריכן
פונעם הויכן בוים ,און אויסנוצן
דעם "פעלדער געזעץ" צו באפרייען
חרדי'שע מוסדות פון אלע איבלען
און זיך קאנצענטרירן בלויז אויף די 4

סאבזשעקטס ,ווי שוין ערקלערט [אינעם
זייטיגן קעסטל].
עס זענען פאראן נאך עטליכע
ריכטונגען וויאזוי זאכן קענען זיך
רוקן צו א פרייליכע ענדע ,בביטול רוע
הגזירה ,בקרוב ממש בע"ה.
איין זאך איז זיכער ,יש לנו אב זקן,
דער גרויסער גוטער באשעפער פארלאזט
אונז נישט אפילו אין דעם חשכות הגלות,
ויה"ר אז די צייטווייליגע ישועה זאל
אונז פירן צו די גרויסע ריכטיגע גאולה,
בביאת משיח צדקינו ומלכינו בראשינו,
וכל הרשעה כולה כעשן תכלה ,בב"א.

געהאלט-גיידליינס פאר רעגירונג העלט אינשורענס!

אילוסטראציע פון די אינקאם-גיידליינס בארעכטיגונג צו די רעגירונגס באצאלטע העלט אינשורענס,
באזירט לויט די גרויסקייט פון אייער פאמיליע
אויב פארדינט איר אונטער א געוויסע שטאפל פון די פעדעראלע ארימקייט שטאפל צום ביישפיל ,150% ,138% :אדער  ,138%זענען
די עלטערן בארעכטיגט צו געניסן פון העלט אינשורענס אונטער "מעדיקעיד"; אדער אומזינסט "עסענשאל פלאן"; אדער פאר  $20א חודש
און די קינדער :ביז  154%מעדיקעיד; " 160%טשיילד העלט פלאס" אא"וו ,ביז  400%פאר  $60פער קינד ,מאקסימום  $180פאר אלע קינדער
אויב אייער יערליכע 'גראוס' אינקאם איז אונטער אזא פראצענט פון די פעדעראל ארימקייט שטאפל :דאן זענען די עלטערן/קינדער בארעכטיגט:
400%

350%

300%

250%

222%

קינדער ביז  18יאר
בארעכטיגט פאר" :טשיילד העלט פלאס"

160%

200%
עלטערן

קינדער

בארעכטיגט פאר:

בארעכטיגט פאר:

ביז  18יאר

154%
קינדער

ביז  18יאר

בארעכטיגט פאר:

150%
עלטערן
בארעכטיגט פאר:

138%
עלטערן

גרויסקייט פון די פאמיליע

צב"ש

בארעכטיגט פאר:

$60
פער קינד

$45
פער קינד

$30
פער קינד

$15
פער קינד

$9
פער קינד

"עסענשאל
פלאן"
$20
א חודש

49,960

43,715

37,470

31,225

27,728

24,280

19,984

67,640

59,185

50,730

42,275

37,540

32,920

27,056

26,041

85,320

74,655

63,990

53,325

47,353

41,560

34,128

32,848

31,170

103,000

90,125

77,250

64,375

57,165

50,200

41,200

39,655

37,650

35,535

120,680

105,595

90,510

75,425

66,977

58,840

48,272

46,462

44,130

41,635

 3 " " - 5קינדער

138,360

121,065

103,770

86,475

76,790

67,480

55,344

53,269

50,610

47,734

 4 " " - 6קינדער

156,040

136,535

117,030

97,525

86,602

76,120

62,416

60,075

57,090

53,834

 5 " " - 7קינדער

173,720

152,005

130,290

108,575

96,415

84,760

69,488

66,882

63,570

59,933

 6 " " - 8קינדער

191,400

167,475

143,550

119,625

106,227

93,400

76,560

73,689

70,050

66,033

 7 " " - 9קינדער

209,080

182,945

156,810

130,675

116,039

102,040

83,632

80,496

76,530

72,133

 8 " " - 10קינדער

226,760

198,415

170,070

141,725

125,852

110,680

90,704

87,303

83,010

78,232

 9 " " - 11קינדער

244,440

213,885

183,330

152,775

135,664

119,320

97,776

94,109

89,490

84,332

 10 " " - 12קינדער

17,680

15,470

13,260

11,050

9,812

8,640

7,072

6,807

6,480

6,100

ביי מער פון  12פערזאן,
לייגט צו פער קינד

ביי מערער קינדער צאלט מען נאר ביז דריי קינדער,

צום ביישפיל ,$45 = $15 X 3 ,$27 = $9 X 3 :אא"וו

"טשיילד
העלט פלאס"

"מעדיקעיד"

"עסענשאל
פלאן"

"מעדיקעיד"

אומזיסט

אומזיסט

אומזיסט

אומזיסט

19,235

18,210

17,236

24,690

23,336
29,435

 -3עלטערן מיט  1קינד
 2 " " - 4קינדער

 - 1מאן
- 2

" און פרוי

פאר סיי וועלכע הילף אדער פראגעס בנוגע אייער העלט אינשורענס סקעדזשולט אייער פערזענליכע אפוינטמענט
פאר קורצע פראגעס קענט איר אויך אריינרופן אויף

783-8300 #9
מיט דאנק,

ווילעדזש קאמיוניטי סאשעל סערוויס דעפארטמענט
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ופרצת

ימה

וקדמה

צפונה

כראנאלאגיע:

הרחבת גבולי הקדושה פון חסיד'ישע
ישובים איבער גרעיטער ניו יארק – און
קאמף פון סטרא אחרא עס צו שטערן

נערשטאג ּפקודי :קאלין שמיט פון וואודבורי – וועלכער
ָ
דא
ָ
•
סקאופיס,
ָ
סעמבלימאן דזשעימס
ַ
האט איבערגענומען דעם זיץ פון ַא
ָ
וואס
לבאני ַא נייעם געזעץ ָ
פארעפנטליכט ַאז ער וויל איינפירן אין ָא ַ
האט ַ
ָ
געשאפן ווערן ַא
ַ
וויאזוי עס קען
ראצעדור ַ
לעגאלע ּפ ָ
ַ
פארשווערן די
זאל ַ
ָ
יארק סטעיט.
נייע ווילעדזש אין ניו ָ
לאנטע "ווילעדזש ָאוו סעווען
געפ ַ
דאס געזעץ איז געצילט קעגן די ּ
ָ
וואס געפינט זיך אונטער זיין ַאסעמבלי
ספרינגס" בגלילות קרית יואלָ ,
ּ
דיסטריקט.
ראצענט
דאס נייע געזעץ וועט הייבן דעם מינימום איינוואוינער און ּפ ָ
ָ
יארק צו
געפאדערט אין ניו ָ
ָ
וואס ווערן
פון ּפעטיציע אונטערשרייבער ָ
נשטאט  500איינוואוינער ,וועלן
ָ
פארמירן ַא נייע ווילעדזשַ .א
קענען ָ
געפ ַ
דארפן וואוינען אין דער ּ
ַ
כאטש
לאנטער ווילעדזש מינימום  ,2,000און ָ
ראצענט דערפון וועלן מוזן אונטערשרייבן אויף דער ּפעטיציע,
ּ 51פ ָ
ראצענט.
נשטאט דער ביז-יעצטיגער ּ 20פ ָ
ָ
ַא
דאס ַאלטע געזעץ איז
געזאגט ַאז ָ
ָ
האט שמיט
אין ַא סטעיטמענט ָ
מאדערניזירן.
איבערארבעטן און ָ
ַ
דאס
לטמאדיש און מ'מוז ָ
ָ
זייער ַא
געהאט  597איינוואוינער
ַ
האט
ספרינגס ּפעטיציע ָ
די )ערשטע) סעווען ּ
באדנס
וואלטן די ָ
–  97מער ווי דער מינימום .לויט שמיט'ס נייעם געזעץ ָ
האבן 2,000
געדארפט ָ
ַ
לאנטע ווילעדזש,
געפ ַ
מא ּפע ַאלס די ּ
פון דער נייער ַ
איינוואוינער ,מיט ַאריבער  1,000אונטערשריפטן.
צוגאנג
דאס נייע געזעץ וועט אויך טוישן דעם ַ
זאגט שמיטַ ,אז ָ
אויך ָ
פארגעשטעלט
פונעם רעפערענדום .ביז היינט איז דער רעפערענדום ָ
פאר די איינוואוינער
פראגע צי מ'וויל די נייע ווילעדזש בלויז ַ
געווארן די ַ
ָ
טעריטאריעסָ ,אבער ער וויל ַאז די רעפערענדום
ָ
רגעשלאגענע
ָ
פא
אין די ָ
טאון איינוואוינער,
דארפן געענטפערט ווערן דורך ַאלע ַ
זאל אויך ַ
פראגע ָ
ַ
קאליזירט.
לא ַ
לאנטע ווילעדזש איז ָ
געפ ַ
וואס די ּ
אין ָ
האבן גענוג שטימען אין ביידע
שמיט איז זיכער ביי זיך ַאז ער וועט ָ
האט שוין
דערפאר אין ַאסעמבלי ,און ער ָ
ַ
הייזער; ער וועט אינטערווענירן
ראכן
רשפ ָ
פא ּ
האט אים ַ
סקאופיס וועלכער ָ
ָ
פארגייער
נגאזשירט זיין ָ
ַא ַ
ענטוזיאסטיש דערצו.
ַ
גאר
סטעיט-סענאט ,און ער איז ָ
ַ
שטופן אין
ּ
דאס צו
ָ
האט געהערט די נייעס ַאז
נאר ער ָ
געלאזט הערן ַאז ווי ָ
ָ
האט זיך
סקאופיס ָ
ָ
האט
האט צוריק אויפגעלעבטָ ,
סעווען-ספרינגס ווילעדזש ָ
ּ
לאן פון
דער ּפ ַ
שאפן דעם געזעץ.
ריינגעווארפן מיט אייפער צו ַ
ָ
ער זיך ַא
זאגט ַאז
וואס שמיט ָ
געגאנגען ַא טריט ווייטער .בעת ָ
נאך ַ
סקאופיס איז ָ
ָ
ראצעדורן ,און אפי'
ספרינגס ּפעטיציע איז שוין טיף אין די ּפ ָ
די סעווען ּ
באשטעטיגט ,וועט עס נישט ַאפעקטירן די
דאס נייע געזעץ ווערט ַ
ווען ָ
זאגט ַאז ער ַארבעט
נטשלאסן און ָ
ָ
סקאופיס ַא
אנגייענדע פעטיציעס ,איז ָ
בלאקירן
יא ָ
נאך ָ
זאל ָ
רגעשלאגענע געזעץ ָ
ָ
פא
דאס ָ
פראנטן ַאז ָ
אויף ַאלע ָ
סעווען-ספרינגס ּפעטיציע.
ּ
די
ל-רעזולטאטן קומען ַאריין פון די
ַ
ווא
דינסטאג צו :פריידיגע ַ
ָ
•
וואס זענען גינסטיג
נדידאטן ָ
קא ַ
אינדארסירטע ַ
ָ
מאנסי אומגעגנטןַ ,אז די
ָ
שאפנדיג ַא
לטובת ַאלע איינוואוינער זענען ַארויסגעקומען ַאלס זיגערַ ,

מ'האט די
ָ
פירערשאפט-ערזעצונג אין די ָארטיגע ישובים וואו
ַ
גינסטיגע
דיסקרימינאציע קעגן דעם
ַ
נאנדע
כא ַ
נא ַ
מיטגעהאלטן ָ
ַ
יארן
לעצטערע ָ
עירמאנט ווילעדזש.
ָ
איבערהויפט אין
ּ
היימישן ציבור,
האט געליטן ַא
פיליפ גיגאנטי ָ
ּ
מעיאר
ָ
עירמאנט
ָ
דער ביז היינטיגער
פארלירנדיג צו זיין קעגנער נעטען בובעל וועלכער
נידערלאגעַ ,
ַ
מאסיווע
ַ
געווארן דורך די היימישע עסקנים.
ָ
אינדארסירט
ָ
איז
וואל-
האט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז ס'איז ב"ה געווען ַא ריזיגע ַ
עס ָ
האט ערשטוינט די ַאלגעמיינע
וואס ָ
באטייליגונג פון היימישע אידןָ ,
ַ
ל-רעזולטאטן
ַ
ווא
ס'האט ָאנגעהויבן ַאריינקומען די ַ
ָ
איינוואוינער ווען
דינסטאג ָאווענט.
ָ
וואל-
נאך איידער דעם ַ
דורכפאל ָ
ַ
האט שוין אייגנטליך געליטן ַא
גיגאנטי ָ
נאמען
האט ַא ריכטער געאורטיילט ַאז זיין ָ
וואלן ָ
פאר די ַ
וואכן ַ
טאג ,ווען דריי ָ
ָ
ספעציפישער
נדידאט פון ַא ּ
קא ַ
בעלאט ַאלס ַ
ַ
קען נישט ערשיינען אויפ'ן
נאכדעם
נדידאטָ ,
קא ַ
נאר מ'קען אים ַאריינוועלן ַאלס "רייט-אין" ַ
ּפ ַארטייָ ,
האט געפעלשט אונטערשריפטן אין זיין ּפעטיציע.
וואס ער ָ
ָ
קיינמאל נישט
ָ
עירמאנט זיך
ָ
האט
היסטאריע ָ
ָ
אין איר -23יעריגע
פאר אידישע איינוואוינערָ ,אבער
סימפ ַאטיע ַ
ּ
אויסגעצייכנט מיט איבריגע
יאר צוריק ווען דער 'ויקם מלך
גאר אומדערטרעגליך ָ 4
געווארן ָ
ָ
עס איז
פאר די
עפ ָאכע ַ
האט ָאנגעהויבן ַא נייע ביטערע ּ
עירמאנט ָ
ָ
חדש' אין
געווארן דורכ'ן
ָ
אידישע תושבים וועלכע זענען בייזוויליג דיסקרימינירט
פיליפ גיגאנטי.
ּ
מעיאר
ָ
נייעם
אינערהאלב דעם רובריק אין די פריערדיגע נומערן,
ַ
באריכטעט
ווי ַ
נקלאגע מטעם הנהלת מוסדותינו הק'
איז פארגעקומען ַא געריכט ָא ַ
קלאגן די
עירמאנט ,וועלכע ָ
ָ
צאל עלטערן פון
צוזאמען מיט ַא ָ
במאנסיַ ,
ָ
דיסקרימינאציע
ַ
פעדעראלן געריכט מיט ָאפענע רעליגיעזע
ַ
ווילעדזש אין
בלאקירן בנינים-אויפבוי אויפ'ן ריזיגן שטח פון  22עיקערס ,אויף
מיט'ן ָ
יאר צוריק ,מיט
מ'האט ָא ּפגעקויפט דריי ָ
ָ
וואס
עירמאנט ָ
ָ
טשערי לעין אין
נאכגעקומען ַא פרישע
זינלאזע אויסריידן .קורץ דערויף איז ָ
ָ
נארישע און
ַ
עירמאנט.
ָ
קא ַאליציע פון עטליכע שולן אין
נקלאגעַ ,אצינד דורך ַא ָ
ָא ַ
קאט און
דווא ַ
ערפארענער ַא ָ
ַ
לאנגיעריגער און
גיגאנטי ,וועלכער איז ַא ַ
פאר וויכטיג ַאזוי העפטיג צו
געשפירט ַ
ּ
האט נישט
פעסארָ ,
ָ
רא
געזעץ ּפ ָ
מפיינען ,בעת זיין קעגנער בובעל קומט נישט מיט ּפ ָאליטיק ָאדער
קא ּ
ַ
ערפארונג.
ַ
געזעץ
האבן מצליח
עס איז ב"ה געווען ַא סייעתא דשמיא ווען די עסקנים ָ
ראצענט ָארטיגע
גאנצן ציבור ,און ַארום ּ 90פ ָ
רגאניזירן דעם ַ
געווען צו ָא ַ
וואל-בודקעס.
אידישע תושבים זענען ַארויסגעקומען צו די ַ
נדידאט בובעל
קא ַ
האט דער געשטיצטער ַ
ָא ּפציילנדיג די שטימען ָ
נדידאט
קא ַ
באקומען  1,449שטימען ,גיגאנטי  ,1,293און ַא דריטער ַ
ַ
באקומען  152שטימען.
האט ַ
ברעקאו ָ
מענארבעט מיט די
צוזא ַ
האפט מען בעז"ה אויף ַא פרידליכע ַ
ַאצינד ָ
רשפרעכט צו יושר'דיג סערווירן די
פא ּ
וואס ַ
פירערשאפטָ ,
ַ
ניי-ערוועלטע
געברויכן פון ַאלע איינוואוינער צוגלייך.

ונגבה!
האט מען מיטגעלעבט
מאנסי ָ
אויך אין די ַאנדערע ווילעדזשעס ַארום ָ
נדידאטן זענען ב"ה
קא ַ
קהלות-אינדארסירטע ַ
ָ
שטארקע זיגן ,ווען די
ַ
טשעסנאט רידזש.
ָ
ַארויס זיגרייך ,סיי אין פאמאנא און סיי אין
טאר
סטעיט-סענא ָ
ַ
טרויעריג-בארימטער
ַ
נערשטאג שמיני :דער
ָ
דא
ָ
מ'האט
ָ
רא ּפשלינגען ַאז
נאך ַאלץ נישט ַא ָ
סקאופיס קען ָ
ָ
דזשעימס
לאר צו דעקן
דא ַ
מיליאן ָ
ָ
לבאני ַארום צוויי
באשטעטיגט אין ָא ַ
יאר ַ
רא ָ
פא ַ
ַ
קאסטן ַאהערצושטעלן די קריטיש-
נאמישע ָ
סטרא ָ
ָ
כאטש טייל פון די ָא
ָ
וואס וועלן
ראיעקטןָ ,
ראוומענט" ּפ ָ
אימפ ָ
ּ
"שאסיי און פיסגייער
וויכטיגע ָ
גאסן אין קרית יואל אויף ַא
צענטראלע ַ
ַ
רעפארמירן די
ָ
פארברייטערן און
ַ
פארנעם.
מאסיוון ַ
ַ
זינלאזע העצערייען ַאז דער גרענט
ָ
פארנומען מיט די
נאך ַאלץ ַ
ער איז ָ
וויבאלד ס'איז נישט געקומען
ַ
פראגע-צייכן
ַ
איז ָאנגעבליך אונטער
דאס
ס'האט ָ
ָ
סעמבלימאן
ַ
טאר ָאדער ַא
סענא ָ
ַ
באצייכנט וועלכער
ַ
ערלעדיגט.
פארטרעטנדיג
האט געדינט דריי טערמינען אין ַאסעמבליַ ,
סקאופיס ָ
ָ
וואס שליסט איין די געגנטער ַארום קרית
דעם '99סטן דיסטריקט ָ
טאר,
סטעיט-סענא ָ
ַ
געווארן ַאלס
ָ
יואל ,און ַאצינד ווען ער איז ערוועלט
פארטרעט ער שוין קרית יואל גופאּ ,
ַ
רעפרעזענטירנדיג דעם '39סטן
סענאט דיסטריקט.
ַ
וואס
געטאן ָ
ָ
נאך אין זיין פריערדיגע ּפ ָאליטישע ּפ ָאזיציע
האט ָ
ער ָ
באקומען ַאלע אירע לעבנסוויכטיגע
אימער צו שטערן קרית יואל פון ַ
באדערפענישןָ ,אבער ַאצינד איז ער איבערגליקליך ַאז ער איז 'ראשו
ַ
מאכט צו רודפ'ן
ורובו' איבער קרית יואל ,צו קענען ניצן זיין ּפ ָאליטישע ַ
פראנטן ,היל"ת.
קרית יואל אויף ַאלע ָ
רבאט
פא ָ
וואס ַ
לבאני ָ
ספ ַאנסערן ַא נייע ביל אין ָא ַ
ַאצינד טוט ער ּ
דאס איז
לעגיסלאטיווע גרענטס ,און ער לייקנט נישט ַאז ָ
ַ
נאנימע
ַא ָ
האט
וואס קרית יואל ָ
לאר גרענט ָ
דא ַ
מיליאן ָ
ָ
געצילט קעגן דעם צוויי
נאנים אין .'18
באקומען ַא ָ
ַ
פאר דער
פארעפנטליכט ַ
האט ַ
וואס קרית יואל ָ
אין ַא סטעיטמענט ָ
סקאופיס ביל,
מ'האט ָאנגעפרעגט איבער די נייעס וועגן דעם ָ
ּפרעסע ווען ָ
פאלגנד:
ווערט ַארויסגעברענגט ווי ָ
לארקין )געוועזענער
טאר ַ
סענא ָ
ַ
באדויערן ַאז
"עס איז צום ַ
פארטרעטן קרית יואל) און
האט ַ
וואס ָ
טאר ָ
סטעיט-סענא ָ
ַ
לאנגיעריגער
ַ
געשפירט ַאז זיי קענען נישט
ּ
האבן
קאנפערענץ ָ
ובליקאנער ָ
ַ
רעפ
זיין ּ
סיידוואלקס אין
ָ
פארזיכערטע פיסגייער
פאר ַ
ּפובליצירן זייער שטיצע ַ
אינפראסטרוקטור
ָ
ראוומענטס
אימפ ָ
ּ
קאמיוניטי
סארט ָ
קרית יואלַ .אזעלכע ָ
קאנט ַארום די סטעיט ,און עס קומט
עקסטרעם-בא ַ
ַ
ווערן געווענליך
סארט ּפ ָאזיטיווע
ן-קאטינג ָאדער ענליכע ָ
ריבא ָ
באגלייט מיט ַא ָ
געווענליך ַ
צערעמאניעס.
ָ
קאנפערענץ זענען ָאבער
ובליקאנער ָ
ַ
רעפ
לארקין און זיין ּ
טאר ַ
"סענא ָ
ַ
ראווען מיט שווערע
ספ ַ
געקומען צום שווערן אויספיר ַאז זיי וועלן זיך ּ
פאר די
וואס גייט ַ
פאנדינג ָ
נאכווייען דורכ'ן ּפובליצירן דעם ָ
ּפ ָאליטישע ָ
שטייערצאלער פון קרית יואל.
ָ
ערליכע
ראדוקט פון ַא
נאנים איז ַא ּפ ָ
באקומען דעם גרענט ַאלס ַא ָ
"דאס ַ
ָ
עפעס
ראבלעם איז ּ
ראבלעם ,און ָאט דער ּפ ָ
פיל-טיפערן און ּפיינפולן ּפ ָ
דארף ַאדרעסירט ווערן דורך ערוועלטע ָאפישעלס ,און נישט די
וואס ַ
ָ
סקאופיס
טאר ָ
סענא ָ
ַ
האפענונגספול ַאז
רעזולטאטן דערפון .מיר זענען ָ
ַ
גאר נויטיגע
לארקינ'ס פיסטריט און צושטעלן די ָ
טאר ַ
סענא ָ
ַ
וועט גיין אין
שטייערצאלער נויטיגן זיך זייער ,זיי
ָ
וואס די קרית יואל'ער
פאנדן אין ָ
ָ
פאר די זיכערהייט פון די
צו סערווירן מיט די נויטיגע אינפרוסטרוקטור ַ
טויזנטער איינוואוינער ,מענער ,פרויען און קינדער".
האט
דזשענעראל ָ
ַ
מאנטאג טהרה :ניו דזשורזי'ס ַאטוירני
•
פאר ַאן איבערזיכט איבער'ן אויפשטייג פון די ַאנטיסעמיטישע
ַא ּפעלירט ַ
זאגנדיג ַאז אירע צילן זענען בייזוויליג
גרופעָ ,
קאונטי" ּ
"רייז ָא ּפ ָאושען ַ
דאקסישע אידן.
רטא ָ
געצילט צו העצן קעגן ָא ָ
נואר,
יא ַ
גרופע געצויגן אין ַ
האט די ּ
די ערשטע גרעסערע ּפובליסיטי ָ
מידיא זייטל ַאן
ַ
ציאלע
סא ַ
האט ַארויסגעשטעלט אויף איר ָ
ווען זי ָ
רא ּפ ַא בילד פון חרדי'שע
מאלט ַא ָ
וואס ָ
ריקאטור ָ
קא ַ
ַאנטיסעמיטישע ַ
ונשיפ אין ָאושען
ּ
טא
לעיקוואוד ַ -א ַ
ָ
מארשירן ַאריין אין
אידן וועלכע ַ
קאונטי – און זוכן איר איינצונעמען.
ַ
טראכט
בא ַ
רעטאריק ,ווערן דייטליך ַ
ָ
דאס ,און מערסטנס פון אירע
ָ
גרופע זוכט נישט
גאר ווי די ּ
ַאלס ַאנטיסעמיטיש ,און עס איז קענטיג ביז ָ
נאר
קאלן אידנטוםָ ,
לא ַ
האס און בלבולים קעגן דעם ָ
רשפרייטן ַ
פא ּ
בלויז צו ַ
פארגיפטעט מיט שענדליכע העצעריי קעגן
זייערע סענטימענטן זענען ַ
אידן און אידישקייט אין ַאלגעמיין.
דזשענעראל גורביר גריוואל
ַ
וואס דער ַאטוירני
אינעם סטעיטמענט ָ
פארעפנטליכט שרייבט ערַ ,אז עס שיילט זיך קענטיג ַארויס ווען
האט ַ
ָ
גרופע ווערט
מענטארן ,ווי די ּ
ַ
קא
האספולע ָ
מ'כא ּפט ַא בליק אויף די ַ
ַ
טפארמע.
לא ָ
האספולע ּפ ַ
געטריבן פון ַא ַ
מארק
האט געשריבן צו דעם פעיסבוק גרינדער און אייגנטימער ַ
גריוואל ָ
דירעקטאר פון ניו דזשורזי'ס
ָ
זוקערבערג ,און עקסטער ַאדרעסירט צום
קאונט
נטראלירן די ַא ַ
קא ָ
מ‘זאל גרינטליך ָ
דעפ ַארטמענטַ ,אז ָ
סיוויל-רייטס ּ
וואס איבערצייגט
מענטארן ָ
ַ
קא
גרופע ,ציטירנדיג דערביי עטליכע ָ
פון די ּ
גאנדע
רא ּפ ָא ַ
ביישפיל איז איין ּפ ָ
ּ
גרופע .צום
די שעדליכקייט פון דער ּ
דארפן
"טאמס ריווער איינוואוינער ַ
וואס רופט אויס ַאז ַ
סטעיטמענט ָ
טאונס וועלן אויך מיטקומען און
דערקלערן מלחמה ,און די ַארומיגע ַ
קאמף .וועקטס ענק אויף מענטשן".
מיטהאלטן דעם ַ
ַ
געווארן דורך די
ָ
באגריסט
דזשענעראל איז ַ
ַ
דער שריט פונעם ַאטוירני
לעיקוואוד.
ָ
אידישע עסקנים פון
פרייטאג מצורע :נאכדעם וואס די "אורות בית יעקב" מיידל
•
שולע אין דזשעקסאן טאונשיפ אין אושען קאונטי ניו דזשוירזי האט
(פארזעצונג אויף זייט )6
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עדיטאריעל
ָ

"פסח" און "קרית יואל"
ּ
עראינערונגען לרגל די '13טע יומא דהילולא קדישא
פון מרן רביה"ק הברך משה זי"ע
(פארזעצונג פון זייט )11

מ'האט
יאר זענען אידן געווען אין מצריםָ .
צוויי-הונדערט-און-צען ָ
מ'האט נישט געזוכט צו געפעלן
ָ
געוואוינט צווישן די מצרייםָ ,אבער
מ'האט נישט געזוכט זיך צוצושטעלן צו די
ָ
פאר די מצריים ,און
ַ
האט
מ'האט זיך געפירט ווי ערליכע אידן ,ווי דער זיידע יעקב ָ
מצרייםָ .
געהאלטן אינעם תוקף הגלות
ַ
האט מען זיך
זיך געפירט ,און ַאזוי ָ
ערליך און ָא ּפגעהיטן.
דאס איז איין ּפשטַ .אנדערע ראשונים טייטשן עס ַאנדערש ָא ּפ.
ָ
האבן
וויאזוי? ּפשוט .אידן אין מצרים ָ
שהיו ישראל מצוינים שםַ ,
באדן ,און אין
צוזאמען ,אויף איין שטח און אויפ'ן זעלבן ָ
געוואוינט ַ
קווארטל
דארט איז דער אידישער ַ
האט מען געוואוסטָ :
גאנץ מצרים ָ
ַ
טרא ּפ
וואס איז ַארומגענומען מיט ַא חומה בצורה ,וואו עס קען קיין ָ
ָ
געהאלטן אידן אין
ַ
האט
דאס ָ
מצרי'שקייט נישט ַאריינדרינגען ,און ָ
דעם שווערן זמן ,זיך צו קענען פירן ערליך און ָא ּפגעהיטן.
דאס זענען צוויי ּפשטים?
זאגט דען ַאז ָ
און אין תוך גערעדט :ווער ָ
דאס זעלבע.
ס'איז איינס און ָ
יאר
עטוואס מער ווי זיבעציג ָ
ָ
לאנג צוריק איז עס געווען,
נישט ַ
האבן
צוריק ,ווען אונזערע עלטערן ,זיידעס און עלטער-זיידעס ָ
באדן .מ'איז נישט
מעריקאנער ָ
ַ
טראטן דעם ַא
בא ָ
מאל ַ
צום ערשטן ָ
געפלאסן אין די
ָ
נאך
דאן ָ
ווארום עס איז ַ
געקומען פון אייגענעם ווילןָ ,
ָאדערן דער אויסדרוק “אין ַאמעריקע זענען די שטיינער טריפה" .פון
ערגעץ-אנדערש וואו צו גיין איז
ַ
האט מען געציטערטָ ,אבער
ַאמעריקע ָ
אויך נישט געווען ,און בלית ברירה איז מען געקומען קיין ַאמעריקע
וואס עס וועט זיין אונזער גורל
צא ּפלדיגע הערצער .ווער ווייסט ָ
מיט ַ
לאמבוס' אויסטרעף?
קא ָ
אויף ָ
מ'זאגט אינעם "והוא
וואס ָ
טאקע די הבטחה פון השי"ת ָ
ָאבער ַ
בייגעשטאנען
ַ
האבן ַא קיום ,איז
שעמדה"ַ ,אז כלל ישראל וועט אייביג ָ
פאר אונזערע עלטערןַ ,אז אין די זעלבע תקופה איז אויך ָאנגעקומען
ַ
ַאהער דער גרויסער רועה נאמן ישראל ,מרן קודש הקדשים רביה"ק
מאסיוון קעגן-כח קעגן די
האט זיך געשטעלט מיט ַא ַ
זי"ע ,וועלכער ָ
גאס מיט ַאלע אירע איבלען .דער רבי זי"ע איז געווען דער
מעריקאנער ַ
ַ
ַא
האב מיר
פאר ַאמעריקע "עד פה תבא" .איך ָ
האט אויסגעשריגן ַ
וואס ָ
ָ
דא
לאץ! ָ
האט נישט קיין ּפ ַ
מיינע ד' אמות ,מיינע גרעניצן וואו ַאמעריקע ָ
איירא ּפע ,די ַאלטע היים ,און ווער עס
ָ
אין מיינע ד' אמות איז די ַאלטע
האט
געקלאמערט ַארום דעם הייליגן רבי'ןָ ,
ַ
געהאט שכל און זיך
ַ
האט
ָ
וואס
זוכה געווען ַאריינגענומען צו ווערן אין ָאט די ד' אמות של צדיקָ ,
זא פעסטן מויערַ ,א גדר של קדושה.
איז געווען ַארומגענומען מיט ַא ַ
דאן-
געבראכן די ביז ַ
ָ
האט
טאקע דער גדר של קדושה ָ
און ַ
הערמאטישע מחיצות פון ַאמעריקע מיט אירע ַאלע איבלען.
יא,
האט מרן רביה"ק זי"ע זיך אויסגעדרוקט אין יענע תקופה? ָ
ווי ָ
גאס צו די
בראך אויף ַאמעריקע! שבת אינדערפרי גייענדיג אויף די ַ
ַא ָ
פאר
מקוה מיטן שטריימל ָאנגעטוןָ ,אן קיין ברעקל בושה ָאדער הכנעה ַ
דאן נישט זוכה געווען צו זען קיין שטריימל
האט ביז ַ
וואס ָ
ַאמעריקע ָ
מעריקאנער
ַ
האט איינערַ ,אן ַאלט-געזעסענער ַא
גאסןָ ,
אויף אירע ַ
אויסגעהאלטן ,און זעענדיג דעם רבי'ן מיט די פולע
ַ
דאס ממש נישט
ָ
בראך אויף
האט ער ַא שריי געגעבן“ ,אויַ ,א ָ
טראגע ָ
רבי'שע חסידישע ַ
יא,
"יאָ ,
רעאגירט דערויףָ ,
האט דער רבי ַ
דיר ַאמעריקע!" מיני ובי' ָ
דאס איז געווען דעם רבי'נס הייליגע
דורכגעבראכןָ ".
ָ
ַאמעריקע איז
האט זיך געשטעלט פעלזן-פעסט קעגן ַאמעריקע.
כוחות ,וועלכער ָ
געמאנט און
ָ
האט כסדר
כגעלאזט ,ער ָ
ָ
נא
האט נישט ָ
דער רבי ָ
פאר
געפאדערט פון ַאלע סרים למשמעתו ,זיך נישט צו ברעכן ַ
ָ
האט געזען ַאז דער 'מנהג' אין ַאמעריקע איזַ ,אז
ַאמעריקע .ווען ער ָ
נשטאט אויף ַא כסא של אליהו
מאכט מען אויף ַא טישַ ,א ָ
ברית'ן ַ
פאר'ן רבי'ן
פארענטפערט ַ
מ'האט זיך ַ
כנהוג בכל תפוצות ישראל ,און ָ
דארפן צופיל
זאל זיך נישט ַ
דאס איז צוליב דעםַ ,אז דער מוהל ָ
ַאז ָ
“אבער איך וועל זיך
רעאגירט דערויףָ ,
שארף ַ
האט דער רבי ַ
רא ּפבייגןָ ,
ַא ָ
רלאזט דעם ביהמ"ד,
פא ָ
האט תיכף ַ
נישט בייגן צו ַאמעריקע ",און ער ָ
מאליגע הנהגות.
נישט וועלנדיג משנה זיין קיין זיז כלשהו פון די ַא ָ
ל-נאך-
שטא ּפ ָ
ַ
טריט-נאך-טריט און
ָ
געגאנגען
ַ
ַאזוי איז דער רבי
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רלאנגט זיך צו
פא ַ
האט ָאנגעהויבן מיט די שטריימלעךַ ,
שטא ּפל .ער ָ
ַ
שטא ּפל,
געמאנט אידישקייט אויפ'ן העכסטן ַ
ָ
וואקסן די בערד,
לאזן ַ
ָ
נאך ַאלץ איז ער נישט געווען צופרידן .מיט
ָאן קיין שום שינוי ,אוןָ ...
ווילאנג מ'וואוינט
ַ
רשטאנעןַ ,אז
ַ
פא
האט דער רבי ַ
זיין חכמה עילאה ָ
אויסגעמישט מיט ַאנדערע ,מ'וואוינט אויסגעמישט מיט די גוי'שע
פארט
צוזאמען מיט אידן ָאבער ָ
ַ
גאס ,צי אפילו ווען מ'וואוינט
ַ
האבן ַאנדערע השקפות און ַאנדערע
וואס ָ
אויסגעמישט מיט אידן ָ
וואס ער
פארזיכערט די עבודה רבה ָ
נקענגאנגען ,איז בכלל נישט ַ
ַ
געדא
ַ
זא יגיעה.
לייגט ַאריין מיט ַא ַ
פאר דעם קיום
רשטאנען ַאז ַ
ַ
פא
האט דער רבי ַ
בעיניו הבדלוחים ָ
שטאט ,און ווי דער
האבן ַאן אייגענע ָ
זא אידישקייט ברויך מען ָ
פון ַא ַ
האט ַאליינס זיך אויסגעדרוקט בגודל ענוותנותו" ,ווען נישט קרית
רבי ָ
גארנישט אויפגעטון אויף דעם עולם ".מורא'דיגע
האב איך ָ
יואל ָ
ס'זאל זיין דער "מלמד שהיו ישראל מצוינים שם" בשם
דיבורים! כדי ָ
לשון ומלבוש ,פעלט זיך עקסטער אויס דער "מצוינים שם"ַ ,אז מען
זאל וואוינען עקסטערָ ,א ּפגעטיילטָ ,א ּפגעזונדערט פון די גוי'אישע
ָ
מ’זאל בכלל נישט זען
ָ
גאסַ ,אליינסָ ,אן קיין תערובות זריםַ ,אזוי ַאז
ַ
דאס איז די הבטחה
וואס ָ
וואס עס טוט זיך ביים גויָ ,
און נישט וויסן ָ
פאר’ן קיום היהדות.
ַ
דארף זיין צו
לעמאלַ ,אז אונזער עבודה ַ
דאס ַא ָ
האט ער ָ
געזאגט ָ
ָ
טאקע אין ַאמעריקעָ ,אבער ַאמעריקע וואוינט
וויסן ַאז "מיר וואוינען ַ

דאס אויסגעפירט אין
האט ער ָ
נישט אין אונז"ָ ,אבער אויף למעשה ָ
יארק איז אין
יארק און ניו ָ
שטאט .קרית יואל איז אין ניו ָ
זיין הייליגע ָ
האבן קיין
יארקָ ,
צוזאמעןַ ,אמעריקע און ניו ָ
ַאמעריקעָ ,אבער ביידע ַ
איינטריט אין קרית יואל! הן עם לבדד ישכוןַ .אמעריקע איז ַאמעריקע,
און קרית יואל איז קרית יואל .ס'איז צוויי דברים נפרדים ָאן קיין שום
טאקע צוליב דעם ווייל קרית
וואס ַ
קשר און שייכות איינס צום ַאנדערןָ ,
דא דער קיום פון "שהיו ישראל מצוינים שם"
יואל איז קרית יואל ,איז ָ
צו קענען בלייבן ָא ּפגעזונדערט מיט שם לשון און מלבוש ,ווי אונזערע
וואס קרית
דאנק דעם ָ
האבן זיך געפירטַ .א ַ
עלטערן און אבות-אבותינו ָ
נדארט
סטא ַ
שטאט דער העכסטער ַ
דא אין די ָ
יואל איז קרית יואל ,איז ָ
מאליגן לבוש ,צניעות'דיג ,חסידיש
און דער גרעסטער ציבור מיט דעם ַא ָ
גארער
קאנט איבער דער ָ
בא ַ
וואס קרית יואל איז ַ
און ערליך מיט ָ
מאל .נישט בלויז
ראך ווי ַא ָ
שפ ַ
נאך די ּ
דאנק דעם רעדט מען ָ
וועלט; ַא ַ
נאר
ַאז ענגליש און ַאנדערע לשונות העכו"ם איז כמעט בבל ישמעָ ,
גאנצן
ראך" מיט'ן ַ
שפ ַ
טמארער ּ
"סא ַ
בעצם הערט מען אין קרית יואל ַא ַ
פארזיכערט דעם
וואס קרית יואל ַ
דאס זעלבע מיט "שם" ָ
שלימות; און ָ
סימבאליזירט אידישקייט ָאן קיין ּפשרות און
ָ
וואס
טמאר" ָ
"סא ַ
נאמען ַ
ָ
פולסטן התנגדות קעגן ציונות ואביזריהו.
יארן,
שטארק געשטרעבט ַאלע זיינע ָ
האט דער רבי ַאזוי ַ
אויף דעם ָ
האט זוכה געווען דערצו בערוב ימיו ,איז צו זיין שמחה
און ווען ער ָ
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רשטאנען
ַ
פא
האט ער געוואוסט און ַ
נישט געווען קיין גרעניץ .מיט דעם ָ
טאג.
פארזיכערט אויף ביז משיח'ס ָ
ַאז זיין ירושה איז שוין ַ
און ווען דער בן הרשע פרעגט ַא קשיא "מה העבודה הזאת לכ"ם" –
וואס מ'זעט אין ספרי קודש ,ובפרט אין ספה"ק ייטב לבַ ,אז ער פרעגט
ָ
נישט סתם מקופיא; ער פרעגט ַא טיפע קשיא – און מ'ענטפערט אים
ַא תירוץ" ,ואמרתם זבח ּפסח הוא לה' בנגפו את מצרים ואת בתינו
דאס ַא תירוץ אויף זיין קשיא?
וואס איז ָ
הציל"ָ .
פאר
וואכן ַ
פאר? עטליכע ָ
דא ָ
וואס גייט ָ
נאר דער בן הרשע פרעגטָ :
ָ
קראצן ,רייבן און שייערן; מ'רוימט אויס
פארנומען מיט ַ
ּפסח איז מען ַ
יעדן ברעקל חמץ ,און ווען עס קומט שוין דער יום טוב ּפסח ַאליינס,
דאך
פאר? מ'רעדט ָ
דא ָ
וואס גייט ָ
קפידה; מ'מישט זיך נישט! ָ
ווידער ַא ּ
מ’זאל גיין צו איינעם אין שטוב וואו מ'איז ח"ו נישט
ָ
ח"ו נישט ַאז
דאך פון ערליכע אידן יראים
נזהר אויסצורוימען דעם חמץ .מ'רעדט ָ
האט דעם מינדסטן ספק ַאז די מאכלים ביי אים
וואס קיינער ָ
ושלמיםָ ,
איבערהויפט,
ּ
יאר און אויף ּפסח
גאנץ ָ
זענען בתכלית הכשרות אויף ַא ַ
לפסח .נו,
האט ַא שטרענגע השגחה כשר ּ
וואס ָ
צי פון ַא פירמע ָ
עפעס זיך נישט מישן מיט יענעם? מה העבודה הזאת "לכם"
רוואס ּ
פא ָ
ַ
פאר זיך ַאליינס? מה טעם יש בה?
האלטן ָא ּפגעזונדערט ַ
פון זיך ַ
האט
און דער תירוץ איז" ,זבח ּפסח הוא לה'" .ביים קרבן ּפסח ָ
באפוילן" ,ונתתם מן הדם על המשקוף" – נעם ַאביסל בלוט
השי"ת ַ
מ’זאל פונדרויסן
פונעם קרבן ּפסח ,שמיר עס ָאן אויף די טירַ ,אזוי ַאז ָ
דארף מען נישט
פאר השי"ת ַ
"דא וואוינט ַא איד"! ַ
דערקענען ַאז ָ
שטעלן קיין סימנים .השי"ת איז אין דבר נעלם ממנו .ער זעט ַאלעס
וואס
און ווייסט גענוי אין וועלכן הויז עס וואוינט ַא איד אויך ָאן דעם ָ
עפעס
גאר ּ
באדייט ָ
האט ָאבער ַ
דארט שטעלן ַא סימן .דער בלוט ָ
מ’זאל ָ
ָ
פאר אידן דעם צייכן .ווייסט עטס
געוואלט געבן ַ
ָ
האט
ַאנדערש .השי"ת ָ
דאס
רוואס עטס זענטס זוכה צו "יציאת מצרים"? ווייל מ'דערקענט ָ
פא ָ
ַ
דא ַא סימן – "ואתם לא תצאו איש
פונדרויסן! אויף אייערע טירן איז ָ
מפתח בית"ו"ַ .א אידישע שטוב דערקענט מען מיטן שם לשון מלבוש.
דאך דערקענט
ַא אידישע שטוב ,אפילו ווען עס איז אין מצריםָ ,אבער ָ
מען ַאז מצרים איז נישט אין די שטוב! און אין דעם זכות זענען אידן
טאקע אויס "ואת בתינו הציל".
ַארויס פון מצרים ,ווי דער ּפסוק פירט ַ
טאקע "ואת בתינו" ,ווייל די
נאר ַ
זאגט נישט "ואתנו הציל" ָ
דער ּפסוק ָ
וואס
הצלה איז געקומען אין זכות פון די ערליכע אידישע שטיבער ָ
מ'האט זיך נישט אויסגעמישט מיט די
פאר זיךָ ,
האט געפירט ַ
יעדער ָ
גוים ,ובזכות זה הוציאנו ה' ממצרים.
וואס
טאקע "מה העבודה הזאת לכ"ם" – ָ
דער בן הרשע פרעגט ַ
פאר זיך ,פון דעם זיך "נישט מישן"?
איז דער ענין פון זיין ָא ּפגעטיילט ַ
טאקע מיט דעם זיך
דאס "ואת בתינו הציל"ַ ,
טאקע ָ
און דער תירוץ איז ַ
האלטן ָא ּפגעזונדערט ,מיט דעם איז געווען "ואת
נישט מישן ,מיטן זיך ַ
האלטן ערליך און ָא ּפגעהיטן
האבן זיך געקענט ַ
בתינו הציל" און אידן ָ
אויך אינעם תוקף טומאת מצרים.
נאך
האט מרן רביה"ק זי"ע ָ
וואס כידוע ָ
דאס איז געווען אין מצריםָ ,
ָ
וויאזוי
גאלד קעגן ַ
בשנת תשי"ב זיך אויסגעדרוקט" ,מצרים איז געווען ָ
דאס געווען די הצלה פון
ַאמעריקע זעט אויס ".אויב אין מצרים איז ָ
דארף
דאך זיכער ַאז אין ַאמעריקע ַ
כלל ישראל ,דער "ואת בתינו" ,איז ָ
גאס,
פארזיכערן דעם "ואת בתינו" ,דורכ'ן זיך ָא ּפזונדערן פון די ַ
מען ַ
וואס עס טוט זיך אין די גוי'אישע
מ’זאל נישט זען און נישט קענען זען ָ
ָ
האט דעם רבי'ן
וואס ָ
טרייב-קראפט ָ
ַ
דאס איז געווען דער
גאס ,און ָ
ַ
שטאט קרית יואלַ ,אלס די
ָ
געשטופט אויפצובויען די
ּ
שטארק
ַ
ַאזוי
שטאט
איינע און הייליגע סיבה ,צו קענען אויפבויען אין ַאמעריקע ַא ָ
האט נישט דריסת הרגל.
וואו ַאמעריקע ָ
ספינקער זצ"ל
מאל מיט הרה"ק רבי הערשעלע ּ
שמועסענדיג ַא ָ
פארמירט
האט זיך ָ
וואס ָ
איבער איינס פון די ַאנדערע אידישע ישובים ָ
פארט
דאס ַארויסגעברענגט לשבחָ ,אבער ָ
האט דער רבי ָ
יארקָ ,
אין ניו ָ
האפט ַאז זיין שטעטל וועט זיין ַאנדערש
ַארויסגעברענגט ַאז ער ָ
נאנט צו געגענטער
ווי יענע מיט דעםַ ,אז עס וועט נישט זיין ַאזוי ָ
דאס איז געווען זיין ציל מיט קרית
טאקע ָ
באוואוינט מיט גוים .ווייל ַ
ַ
טאקע צו זיין גענצליך
נאר ַ
פאר זיך עקסטערָ ,
יואל ,נישט בלויז צו זיין ַ
גאס ,מובדל ומופרש לגמריָ ,אן קיין שום
ָא ּפגעטיילט פון די גוי'אישע ַ
שמץ של שייכות.
האט זיך
טאקע אין די יעצטיגע טעג ַארום דעם יום טוב ּפסחָ ,
און ַ
שוין אויך ָאנגעהויבן די הכנות צו די '13טע הילולא פון גאון עוזינו מרן
לאזט זיך נישט גענוג שרייבן וויפיל
וואס עס ָ
רביה"ק הברך משה זי"עָ ,
פאר קרית יואל .קרית יואל איז געווען
האט זיך מוסר נפש געווען ַ
ער ָ
וואס ער
בבת עינו ושמחת לבבו .ס'איז כמעט נישט געווען קיין דרשה ָ
(פארזעצונג אויף זייט )62

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

עדיטאריעל
ָ

"פסח" און "קרית יואל"
ּ
עראינערונגען לרגל די '13טע יומא דהילולא קדישא
פון מרן רביה"ק הברך משה זי"ע
(פארזעצונג פון זייט )61

זאל נישט ַארויסברענגען
וואס ער ָ
זאל נישט רעדן פון קרית יואל ,און ָ
ָ
זיין חביבות צו קרית יואל.
עס געדענקט זיך ביי ַא דרשה ביי וועלכן דער רבי מרן הברך
האט ער בין הדברים
האט כדרכו גערעדט פון קרית יואלָ ,
משה זי"ע ָ
האט ַאזוי
שטארק מרן דודו רביה"ק הדברי יואל זי"ע ָ
ַארומגערעדט ווי ַ
דאן דערציילט,
האט דער רבי ַ
שטארק ַארויסגעקוקט אויף קרית יואלָ .
ַ
פאקט ,עס איז שוין
ַאז ווען קרית יואל איז שוין געווען ַא געשעענער ַ
באזונדער געווען ביים רבי'ן
געשטאנען על תילה בנוי' ,איז יעדע הויז ַ
ַ
גאנצער
ַא אויסטערלישע שמחה .יעדע הויז איז ביי אים געווען ַא ַ
שטארקן חיות.
האט אים געגעבן ַא ַ
באזונדער ָ
געווינס ,און יעדע הויז ַ
דאס איז געווען דעם רבי'נס עבודה ,צו בויען קרית יואל ַאלס
ָאט ָ
דערקענבאר
ַ
שטאט וואו די הייזער זענען ָא ּפגעטיילטַ ,אנדערש און
ַא ָ
נאר "קרית יואל'ער
מעריקאנער הייזערָ ,
ַ
דאס זענען נישט קיין ַא
ַאז ָ
נאך
וואס מ'בויט אין קרית יואל ,איז אויסגעריסן ָ
הייזער" .יעדעס הויז ָ
ַא חלק פון ַאמעריקע.
טאקע ממשיך געווען ָאט די הייליגע
האט ַ
דער רבי מרן הברך משה ָ
פארגעזעצט מרחיב צו זיין די
האט ָ
דרכים פון זיין גרויסן פעטער ,און ָ
טמארער
סא ַ
גבולי הקדושה פון קרית יואל .זיין ערשטער שריט ַאלס ַ
דאס ַארויסברענגען די הייליגע ישיבה קיין קרית
רבי איז געוועןָ ,
זאלן
וואס וואוינען אין די קרי' ָ
יואלַ ,אזוי ַאז נישט בלויז די תושבים ָ
האט
וואס דער רבי ָ
קענען זיין ָא ּפגעהיטן אין די ד' אמות של קדושה ָ
זאלן זיך
נאר אויך די בחורי חמד ,תלמידי הישיבה ָ
רא ּפגעשטעלטָ ,
ַא ָ
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וואס דער רבי
יאר אין די הייליגע מחיצה ,אויף ָ
גאנץ ָ
קענען געפונען ַא ַ
טאקע ַאלץ געשטרעבט און ַארויסגעקוקט.
האט ַ
מרן הדברי יואל זי"ע ָ
נאכ’ן הסתלקות פונעם רבי'ן מרן
יאר ָ
ס'איז שוין היינט דרייצן ָ
נאכ’ן הסתלקות פונעם רבי'ן
יאר ָ
הברך משה זי"ע ,כמעט פערציג ָ
יאר זינט די ערשטע
באלד פינף-און-פערציג ָ
מרן הדברי יואל זי"ע ,און ַ
האבן זיך ַאריינגעצויגן קיין קרית יואל ,צווישן זיי אויך דער
תושבים ָ
מייסד הקרי' מרן רביה"ק זי"ע.
יאר איז קרית יואל אויסגעשטיגן ַאלס די חומה בצורה
אין די ָ 45
האט געשטרעבט און ַארויסגעקוקט .מיט יעדן
וואס דער רבי ָ
אויף ָ
האט געצילט
וואס דער רבי ָ
טאג זעט מען פריש אויף ָ
פארבייגייענדן ָ
ַ
שטארק
ַ
וואס דער דור איז ליידער ַאזוי
טראץ ָ
מיט קרית יואל ,און ָ
יארן ,איז ָאבער קרית יואל געבליבן קרית יואל,
געזונקען במשך די ָ
וואס ווערט געהיטן
דאנק דעם כח הקדושה פון מרן רביה"ק זי"עָ ,
ַא ַ
במסירת נפשו דורך ממשיך דרכו כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט“א
פארזיכערן ַאז קרית יואל בלייבט
בפרץ אויף צו ַ
וועלכער איז עומד ּ
האט געשטרעבט
וואס מרן דודו רביה"ק זי"ע ָ
ָאט די קרית יואל אויף ָ
האט זיך מוסר נפש געווען.
וואס מרן אביו רביה"ק זי"ע ָ
אויף אויף ָ
טאג ,ווען קרית יואל איז נישט
דאס ביז צום היינטיגן ָ
ַאזוי איז ָ
שטאט איז מלא
ָ
גאנצע
וואס די ַ
בלויז ַא חומה בצורה מיט דעם ָ
וגדוש בלויז מיט אידן יראים ושלמים .ס'איז פיל מער פון דעם.
קרית יואל איז מיט דעם קרית יואל ַאז ס'איז ַא חסיד'ישע הייליגע
שטאט ,אויף די זעלבע יסודות ווי דער הייליגער רבי
ָ
ָא ּפגעהיטענע
געוואלט; ַאלע תושבים מיט די זעלבע השקפה ,מיט'ן
ָ
האט
זי"ע ָ
זעלבן צניעות'דיגן לבוש; מ'שטייט על המשמר ַאז די ַאלע שרעקליכע
מפיוטערס אין שטוב ,די ַאלע
קא ּ
ביי-האר ,פרויען-דרייווןָ ,
ָ
איבלען ,ווי
זאל ח"ו נישט איבערטרעטן
נאךָ ,
נאך און ָ
טעכנעלאגישע כלים ,און ָ
ָ
פארזיכערונג ַאז קרית
"דאס" איז דער ַ
וואס ָ
שטאטָ ,
דעם שוועל פון די ָ
געווארן.
ָ
פארבלייבט די חומה בצורה ווי זי איז ָאריגינעל געבויט
יואל ַ
האפט מען בעזהשי"ת ַאז
דאס איז קרית יואל ביז היינט ,און ַאזוי ָ
ָ
קרית יואל וועט ווייטער זיין.
ווענד-פונקט .קרית יואל
ּ
היסטארישער
ָ
מ'האלט ַאצינד ביי ַא
ַ
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מיט אירע אומגעפער זעקס טויזנט תושבים ,וועט אין דעם נישט-
טא ּפלט בליעה"ר וכ"י ,משיח
באלד ָ
ווייטן צוקונפט זיך שוין ציילן ַ
דאנק די איבערמידליכע כוחות
זאל אוודאי פריער ָאנקומעןָ .אבער ַא ַ
ָ
האבן די זכי' אויסצופירן
וואס ָ
פון די געטרייע חברי הנהלת הקרי' ָ
געווארן ַאז קרית יואל
ָ
די שטרעבונג פון רבי'ן זי"ע ,איז ערמעגליכט
יאר ַארום
פארברייטערן ,און ביז בלויז געציילטע ָ
מאסיוו ַ
זאל זיך ַ
ָ
גאסן און שטחים,
וועט צוקומען אין די ביז-איצטיגע און צוגעקומענע ַ
ַאזויפיל ווי אומגעפער "פינף טויזנט" דירות!
דא איז
דאס געווען ַא דערגרייכונגָ .אבער ָ
וואלט ָ
אפילו סתם ַאזוי ָ
די רעדע פון פיל מער און פיל טיפער .ס'איז נישט די רעדע פון סתם
נאך פינף טויזנט "קרית
נאך פינף טויזנט דירות .עס איז די רעדע פון ָ
ָ
פאר! די
וואס קרית יואל שטעלט מיט זיך ָ
יואל'ער דירות" מיט ַאלעם ָ
באזעצט מיט לויטער חסיד'ישע אידן ,אידן
ַאלע דירות וועלן אי"ה זיין ַ
נאמען "תושב קרית יואל" מיט די
וואס עס ּפ ַאסט זיך אויף זיי דער ָ
ָ
געוואלט און ַארויסגעקוקט פון ַא
ָ
האט
וואס דער רבי ָ
גאנצע הנהגה ָ
ַ
"קרית יואל'ער תושב".
פאר די געטרייע חברי הנהלת הקרי'  -די געטרייע שלוחי
תיתי להו ַ
האבן די
וואס ָ
דרחמנא געשטעלט דורך מרן רביה"ק הברך משה זי"ע ָ -
זכי' מרחיב צו זיין די גבולי הקדושה ,אויסצובויען קרית יואל מיט ַאזויפיל
זאגן ַאז בזכות פון
פרישע טויזנטער קרית יואל'ער דירות ,און אויב חז"ל ָ
געווארן
ָ
וואס "שהיו ישראל מצוינים שם" זענען אידן אויסגעלייזט
דעם ָ
פון מצרים און בזכות זה וועט מען בקרוב אויסגעלייזט ווערן פונעם
טאקע מיט די ַאלע קרית יואל'ער דירות
איצטיגן גלות ,איז זיכער ַאז ַ
נאר ַארויסגיין
סימבאליזירן דעם "מצוינים שם" ,וועט מען נישט ָ
ָ
וואס
ָ
דאס ַאלעס מיטנעמען קיין ארץ ישראל ,ווי מרן
נאר מ'וועט ָ
פון גלותָ ,
כזאגן פון הייליגן קדושת לויַ ,אז ַא אידישע
נא ָ
רביה"ק זי"ע פלעגט ָ
וואס
האט אויך קדושת ביהמ"ד ָ
דארט בקדושה ָ
שטוב וואו מ'פירט זיך ָ
דארט אין ארץ
וועט נקבע ווערן אין ארץ ישראל ,ושם נעלה ונראהָ ,
ישראל וועט משיח צדקינו צייגן אויף די "קרית יואל'ער דירות" :בזכות
זאלן
געווארן פון גלות! ָ
סארט הייזער איז מען אויסגעלייזט ָ
פון ַאזעלכע ָ
מיר שוין בקרוב זוכה זיין דערצו במהרה בימינו.
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