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על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב:

מעכטיגער רוחניות'דיגער צענטער שע"י קהל יטב לב וועט
בעז"ה געבויט ווערן אין נייעם "שכונת ויואל משה" געגנט
גדול יהי' כבוד הבית הזה :גראנדיעזע בוי-
פלענער פארשפרעכט אהערצושטעלן א
פרעכטיגער מלכות'דיגער צענטער  -צום
ערשטן מאל אויף אזא גרויסן פארנעם
זינט אויפבוי פון ביהמ"ד הגדול  -וועט
דינען אלס צענטער-פונקט און תל תלפיות
לתורה ועבודה וטהרה פאר די טויזנטער
צוקונפטיגע תושבי השכונה
אשריך רבי עקיבא :דעוועלאפמענט-
אונטערנעמער הנגיד המרומם ר' עקיבא הערש
קליין הי"ו נעמט אויף זיך תורם צו זיין חלק
הארי להקים בית הגדול והקדוש הזה לטובת
הציבור | החכם עיניו בראשו :אחריות'דיגע
שריט פון הנהלת הקרי' צו זארגן צייטליך
אוועקצושטעלן דעם נייעם ישוב מיט די
ריכטיגע רוחניות'דיגע צורה כראוי וכיאות
ווערט שטארק באגריסט | ברכת צדיק יחילו על
ראשינו :מרא דאתרא קדישא כ"ק מרן אדמו"ר
שליט"א ערהאלט ערשטהאנטיגע באריכט און
גיבט ברכת קדשו בהתרגשות רב
7

פאַרברייטערטע "קרית יואל סקול
דיסטריקט" גרעניצן אַריין אין קראַפט
מאָנטאָג קרח ,יולי  1למסּפרם

מאַסיווע ּפלענער פון
אינטערסעקשאָן-אויסברייטערונג
ביי פאַרעסט קאָר .סקאָנעמאָנק
3

באקוועמע טוירן-לעינס וועט איינגעשטעלט ווערן
ַ
שטאט
פארנומענסטע ּפונקטן אין ָ
ביי איינס פון די ַ

איבערגעאַרבעטער "סייטּ-פלען" פון "בעיקערטאַון-עיקערס אינטערסעקשאָן"

5

2

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

סיון \ תמוז תשע"ט \ June/July '19

3

פאַרברייטערטע "קרית יואל סקול דיסטריקט" גרעניצן
אַריין אין קראַפט מאָנטאָג קרח ,יולי  1למסּפרם
נייע גרעניצן נעמען אריין עקזיסטירנדע און טויזנטער צוקונפטיגע איינוואוינער פון אנעקסירטע  226עיקערס,
נאך פילע וויכטיגע סערוויסעס פון "קרית יואל סקול דיסטריקט"
גאר ביליגע סקול-טעקסעס און ָ
צו געניסן פון ָ

44

358-1-24.1
358-1-19

358-1-20

358-1-24.23

358-1-18.2 358-1-18.1

358-1-15

358-1-16

358-1-17

SUNNYC

GS
RIN

358-1-12

SP

358-1-13

N

44

357-5-1

357-9-1

358-1-11.1

358-1-14.1 358-1-14.2

FA

VE

358-1-24.21

LO

SE

6
5
4

LAKEVIEW LN

358-1-24.22

BE

358-1-11.2

S

RM

ST

FOURTH

RD

357-6-1

Y DR

AN

TH

CHEVRON RD

CHEVRON RD

VIEW

NG

צוריק צו פריער.

ST

6
5
4

BC
ROFT

נרא"
מא ָ
די "יונייטעד ָ
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SCHUNNEMUNK RD

עס איז גוט באקאנט ביי אלעמען די
בענעפיטן וואס יעדער קרית יואל'ער
תושב פַארדינט מיט'ן פַארמָאגן ַא
זעלבסטשטענדיגן סקול דיסטריקט .עס
געדענקט זיך נאך גוט ביי א גרויס טייל
תושבים די צייטן ווען די שטאט קרית
יואל איז נאך געווען אונטער'ן מאנרא-
וואודבורי סקול דיסטריקט ,וואו מ'האט
געצאלט פאר זיי פעטע שטייערן און
באקומען האט מען דערפאר א שיבוש;
די מאנרא-וואודבורי סקול באורד איז
דאמינירט געווען דורך אומסימפאטישע
פארטרעטער און זיי האבן זיך גארנישט
גערעכנט מיט דעם געברויך פון די

RTH

די בענעפיטן פון
"קרית יואל סקול דיסטריקט"

FOU

א וויכטיגע רינגעלע אינערהאלב
די באמיאונגען צו אויסברייטערן די
מוניציפאלע גרעניצן פון קרית יואל
– אין ווָאס קרית יואל איז געווָארן
פארגרעסערט מיט פרישע  226עיקערס,
און ווי די איינוואוינער זענען עדות
אויף די אינפראסטרוקטור בויַ-ארבעט
וועלכע גייט ָאן מיט ַא פעסטקייט
אויף די צוגעקומענע שטחים אין ַאלע
ווינקלען פון שטָאט ,ווָאס וועט אי"ה
עווענטועל ַאראָ ּפברענגען די דירות
קריזיס און פרייזן קריזיס – איז געווען
דאס אויסברייטערן אויך די גרעניצן פון
די "קרית יואל סקול דיסטריקט" ,אז דער
סקול גרעניץ זאל לויפן אינאיינעם מיט'ן
גרעניץ פון ווילעדזש ָאוו קרית יואל.
עס איז ווייט נישט געווען א לייכטער
עסק דָאס דורכצופירן ,אין צייט וואס
די לַאנד-אויסברייטערונג איז אויסגע-
שטאנען קעגנערשאפט פון "יונייטעד
מָאנרָא" און די קאונטי פאליטישאנס
וועמען יונייטעד מָאנרָא הָאבן אויפגע-
העצט צו שפאנען אין זייער פיסטריט ,איז
ביי דער אָ ּפהַאנדלונג פון אויסברייטערן
די קרית יואל סקול דיסטריקט גרעניצן
אויך נַאטירליך ַאריינגעקומען אין בילד
די פארשטייער פון "מאנרא-וואודבורי
סקול דיסטריקט".
די מָאנראָ -וואודבורי סקול דיסטריקט

הונדערטער שטייער-צָאלער פון קרית
יואל וואס האבן זיך נישט באנוצט מיט'ן
ּפובליק-סקול סיסטעם ,און צו וואס
מ'איז יא געווען בארעכטיגט פונעם סקול
דיסטריקט ,א שטייגער טראנספארטאציע
און 'ספעשל עד' ,וכדומה ,איז מען דורך
שווערע מיטמאכענישן ביי יעדן ענין
באזונדער.
דאס אלעס איז ב"ה געקומען צו אן
ענדע מיט'ן זיך ענדגילטיג אָ ּפטיילן
פון זיי ,ווען גענוי  30יָאר צוריק איז
געשאפן געווארן דער "קרית יואל סקול
דיסטריקט" דורך די געטרייע הנהלת
הקרי' עפ"י עצתו ובהדרכתו פון מרן
רביה"ק הברך משה זי"ע ,ווָאס דערמיט
הָאט מען בַאקומען די מעגליכקייט צו
קענען פירן א היימישע און אחריות'דיגע
סקול דיסטריקט ווירטשאפט ,אז די
שטייערן זאלן זיין אין איינקלאנג מיט
די סערוויסעס מיט וואס די איינוואוינער
געניסן ,און די פילע סערוויסעס ווָאס
די איינוואוינער זענען בארעכטיגט
זאל סערווירט ווערן יושר'דיג צו וואס
יעדער איז בארעכטיגט .און ב"ה דער
ק"י סקול דיסטריקט פונקציאנירט שוין
דרייסיג יאר מיט גרויס ערפָאלג און
סוקסעס פארברייטערנדיג די פילזייטיגע
סערוויסעס פי כמה אין דער זעלבער צייט
ווָאס די טעקסעס – ד.מ .די טעקס רַאטע

FIRST AVE

בַאַאמטע זענען אין אנהויב בכלל נישט
געווען סימפאטיש צו אזא געדאנק,
ָאבער ווען מ'האט ב"ה מצליח געווען
צו שאפן דעם שלום-אפמאך מיט
יונייטעד מאנרא מיט דער פארמירונג
פונעם נייעם טאון אונטערן נאמען
"פאלם טרי" ,האט דָאס גלייכצייטיג
אריינגענומען אין די געשפרעכן אויך די
גינסטיגע פארהאנדלונג בנוגע דעם סקול
דיסטריקט גרעניץ-טויש ,וואס איז ַאריין
אין קראפט פארגאנגענעם מאנטאג קרח.

– זענען היינט צו טאגס פיל וויניגער ווי
פופציג ּפרָאצענט פון מאנרא-וואודבורי
סקול-דיסטריקט ,השי"ת זאל העלפן
אויף ווייטער.
ומלאך רע בע"כ יענה אמן .די יעניגע
מאנרא-וואודבורי סקול באאמטע האבן
שפעטער עפנטליך מודה געווען אז דאס
איז די שענסטע לעזונג וואס מ'האט נאר
געקענט דורכפירן ,אפגעשטעלנדיג די
כסדר'דיגע קאנפליקטן און קריגערייען
צווישן די צוויי געמיינדעס וועלכע
זענען געווען קאמבינירט אונטער איין
סקול סיסטעם (אזעלכע סארט געפעכטן
וואס גייט ָאן די לעצטערע יארן אין
דער איסט-ראמאפא סקול-באורד,
וואס פארטרעט א מינדערוויכטיגן טייל
איינוואוינער פון ּפובליק-סקול עלטערן,
און להבדיל ,די צענדליגער טויזנטער
קינדער פון די היימישע מוסדות התורה,
בעת א מאיאריטעט פון די עלטערן פון די
קינדער זענען העסליך פארביסן און פירן
א געפערליכן קאמף קעגן די סערוויסעס
פון וואס די חרדי'שע איינוואוינער קענען
געניסן).
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נאכדעם וואס מ'איז ב"ה בייגעקומען
די אנטי-אנעקסעישאן פרואוון פון
יונייטעד מאנרא – ווען די אנעקסעישאן
פון  164עיקערס איז באשטעטיגט
געווארן דורך די באורדס פון קרית יואל
און מאנרא ,און נאכדעם וואס יונייטעד
מאנרא האט עס אריינגעשלעפט אין
געריכט ,און זיי הָאבן דארט מיאוס
פארלוירן ביים גינסטיגן אורטייל
ערב יו"כ תשע"ז – האט דאן קרית
יואל זיך גענומען פלייסיג ארבעטן
אויסצוברייטערן די סקול גרעניצן ס'זָאל
לויפן אייניג מיט די גרעניצן פון די נייע
מוניציפאלע גרעניצן ,זארגנדיג אז ס'זאל
זיך נישט איבערשפילן די אמאליגע
'קרית יואל אונטער מאנרא וואודבורי'
עּפָאכע צו וואס די טויזנטער צוקונפטיגע
איינוואוינער פון די פרישע  164עיקערס
זענען אויסגעשטעלט.
עס איז געווען ווינטער תשע"ז ,ווען
די אמאליגע אויסגעשלאסענע אפציע
צו פארהאנדלען מיט קרית יואל ,הָאט
זיך עטוואס ָאנגעהויבן אויפצולאזן.
יונייטעד מָאנרָא הָאט אנערקענט – נאך
זייערע רונדע דורכפעלער – אז ס'איז
פילייכט אפשר שוין יָא די העכסטע
צייט אויסצושטרעקן א האנט פון שלום
און איינגיין זיך אראפצוזעצן צום פאר-
האנדלונגס-טיש מיט קרית יואלַ ,א זַאך
וואס קרית יואל הָאט שוין פָארגעשלָאגן
די לעצטע עטליכע יאר נאכאנאנד.
אבער אויסערליך הָאט זי ווייטער
געפירט די מלחמה ,און ווי נאר די סקול
באורד פון קרית יואל סקול דיסטריקט
האט אנגעהויבן פירן געשפרעכן מיט די
מאנרא-וואודבורי סקול-באורד איבער
פארגרעסערן די ק"י סקול גרעניצן און
פארשמעלערן די מאנרא-וואודבורי סקול-
גרעניצן ,האט יונייטעד מאנרא באלד
דערקלערט אז מ'וועט דאס נישט צולאזן,
מיט'ן זעלבן 'קיין איין אינטש' סלאגאן
וואס זיי האבן גענוצט ווען ס'הָאט זיך
געהַאנדלט מיט'ן אנעקסעישאן.
דאס האט נאטירליך באוואויגן די
מאנרא-וואודבורי סקול באורד צו גיין
אין שפאן ,ווי ס'איז געווען די נארמע
אין יענע עפאכע ,ווען יונייטעד מאנרא
האט ווי איינגענומען דעם דעת פונעם
פובליקום אין אראנדזש קאונטיָ ,אבער
זיי זענען יָא געווען איינשטימיג ַאוועק-
צושטעלן א זעלבסטשטענדיגע שטודיע
קאמיסיע צו דערגרינטעווען די מעגליכע
ווירקונגען וואס דאס קען אויסמאכן פאר
די שטייערן און אנדערע פאקטארן.
ס'איז מערקווערדיג ַאז דער "רעקארד",
וועלכע איז טרויעריג-בַארימט זיך
ַאלעמָאל קעגנצושטעלן די אינטערעסן
פון קרית יואל ,הָאט דאן ארויסגעברענגט
אין איר צייטונג ווי וויכטיג ס'איז פאר
מאנרא-וואודבורי זיך דורכצוקומען מיט
קרית יואל ,אויפשפילנדיג א ביישפיל פון
איסט-ראמאפא ,וואו די ארטאדאקסישע
באפעלקערונג אין ראקלענד קאונטי וואס
האלט אינאיין בליען (בליעה"ר) ,שיקן
די קינדער אין פריוואטע ישיבות ,אבער
זיי האבן גענוג וויילער וועלכע ּפרובירן
צו קאנטראלירן דעם איסט-ראמאפא
סקול בָאורד ,און דָאס שַאפט כסדר'דיגע
געפעכטן מיט די קעגנער.
(פארזעצונג אויף זייט )4

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

"קרית יואל סקול
דיסטריקט" גרעניצן
(פארזעצונג פון זייט )3

הנהלת קרית יואל פון איר זייט
בעידודו ובברכת קדשו פון כ"ק מרן רבינו
שליט"א ,איז אבער ווייטער געגאנגען איר
וועג ,צו טאן וואס מ'קען כאטש יא אין
דעם געביט ,אזוי אז ווען די באדן וועט
זיין גרייט ,מ'וועט מצליח זיין צו האבן
די מיטשטימונג פון מאנרא-וואודבורי,
זאל מען האלטן א טריט פאראויס .די
קרית יואל'ע בָאורד-און-עדיוקעישאן
מעמבערס האבן נאך ווינטער תשע"ז
געשטימט צו אויסברייטערן די גרעניצן פון
"קרית יואל יוניאן פרי סקול דיסטריקט"
וואס זאל איינשליסן די פרישע 164
עיקערס ווָאס זענען ַאנעקסירט געווָארן
צו קרית יואל .אבער פארשטייט זיך ,ווי
לאנג מָאנראָ -וואובוירי באשטעטיגט
נישט דעם טויש – אויסצושליסן די ַאלע

סיון \ תמוז תשע"ט \ June/July '19

4

איינוואוינער פון זייער דיסטריקט – קען
גארנישט ווערן געטוישט למעשה.

סקול דיסטריקט אויסברייטערונג,
טייל פונעם שלום אפמאך
עטליכע חדשים זענען פאראיבער; די
שלום באמיאונגען צווישן קרית יואל און
"יונייטעד מָאנרָא" בנוגע אנעקסעישאן
האט זיך אנגעהויבן ערנסט ריקן אויף
פאראויס ,ווען יונייטעד מאנרא האט
ענדליך מסכים געווען זיך אראפצוזעצן
מיט קרית יואל צום פארהאנדלונגס-טיש
און אויסהאמערן א שלו' אפמאך איבער'ן
אנעקסעישאן – וואס איז עווענטועל
געווארן די נייע "פאלם טרי" טאון מיט
פרישע  226עיקערס פאר קרית יואל  -און
סינאנים איז אויך דַאן פארגעקומען די
פארהאנדלונג בנוגע די סקול דיסטריקט
גרעניצן אויסברייטערונג.
אינמיטן זומער תשע"ז ,ביי די דריטע
זיצונג צווישן פארשטייער פון קרית יואל
און יונייטעד מאנרא ,איז דארט צווישן
אנדערע אויך באהאנדלט געווארן די

סקול גרעניץ אויסברייטערונג פראגע,
און יונייטעד מאנרא האט אויסגעדרוקט
גרייטקייט דאס נאכצוגעבן ,אינערהאלב
דעם שלום-אפמאך וואס מ'האט
געהאלטן אינמיטן אויסהאמערן.
דינסטאג מטו"מ תשע"ז איז אפיציעל
אונטערגעשריבן געווארן דורך הנהלת
קרית יואל און יונייטעד מאנרא דער
היסטארישער שלום-אפמאך ,און
איינער פון די פונקטן איז טאקע דאס,
אז "ביידע צדדים טוען איינשטימען
צו פארברייטערן דעם קרית יואל סקול
דיסטריקט גרעניץ וואס זאל לויפן
אינאיינעם מיט די נייע טאון".
אין פָארזעצונג צום שלום-אָ ּפמַאך
האט די מאנרא-וואודבורי סקול באורד
אום ענדע זומער תשע"ז איינשטימיג
באשטעטיגט צו פארשמעלערן זייערע
סקול גרעניצן ,און במשך די פאלגנדע
חדשים זענען פארגעקומען נאכאנאנדע
מיטינגען צווישן ביידע סקול באורדס
אויסצוארבעטן דעם איבערגאנג אויף א
פראקטישן און גלאטן אופן.
אויבנאויף האט דער טויש געדארפט

אריינגיין אין אפעקט הערשט אום יולי
 2020 1למספרם ,אין איינקלאנג מיט די
פָארמירונג פון די נייע פאלם טרי טַאון
וואס לויט די סטעיט פארשריפטן האט
עס נישט געקענט אריינגיין אין אפעקט
איידער יאנואר  '20למספ' ,אבער ווי
באקאנט איז ב"ה געלונגען צו פָארמירן
א נייע געזעץ וואס האט ערמעגליכט
נענטער צו ברענגען אין פַאקט די נייע
טַאון מיט א יאר ,ווָאס איז טאקע אריין
אין קראפט פאריגן יאנואר ,אנהויב .'19
במשך דעם ווינטער איז מען געזעצן
מיט פארשטייער פון מאנרא-וואודבורי
סקול און די קאונטי פארשטייער
דורכצוגיין פונקטליך די מאפע און זיכער
מאכן אז ביז יולי  1וועלן אלע לעגאלע
זאכן זיין מסודר ,און צום באשטימטן
טאג ,דעם היינטיגן מאנטאג קרח ,איז
ב"ה אריין אין קראפט דער גרעניץ טויש
פון די "קרית יואל סקול דיסטריקט",
וואס שליסט שוין יעצט איין די גאנצע
שטאט קרית יואל מיט אירע  952עיקערס.
די סקול סערוויסעס פון די
איינוואוינער פון די פרישע  226עיקערס

א ביישפיל פון איינס פון די  120דירות אין די אנעקסירטע שטחים  -א פרייוועט הויז אין חברון-ראוונע געגנט
Monroe-Woodbury Central School
Orange County

PAY TO: Monroe-Woodbury CSD, 278 Route
32, Central Valley, NY 10917 (845) 460-6200
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Tax Bill #
Bank Code:
School Code:
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Acreage: .01
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Depth:
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For Tax Year:

פאריאריגער
 '18-'19 Bill No.טעקס
Propertyביל פון 'מאנרא
 andוואודבורי' 08/31/2019

– וואס איז ביז היינט געליגן אויף די
מאנרא-וואודבורי סקול – וועט פון
קומענדיגן לערן-יאר און ווייטער זיין
אונטערן קרית יואל סקול דיסטריקט ,און
די איצטיגע און טויזנטער צוקונפטיגע
איינוואוינער וועלן בעז"ה האבן
צוטריט צו די וויכטיגע סערוויסעס ,ווי
טראנספארטאציע און ספעשל עד ,דורכ'ן
קרית יואל סקול דיסטריקט ,וואס ווערט
סערווירט מיט א אידיש הארץ און געפיל
צו שענקען פאר די היימישע תושבים די
אייגנארטיגע סערוויסעס.
אויך בנוגע די סקול טעקסעס וועט
מען שוין זען א דראסטישע ענדערונג,
ווען ענדע זומער ווען מ'דארף באצאלן
די סקול טעקס פונעם קומענדיגן
קאלענדער יאר ,וועלן אלע איינוואוינער
אויף די  226עיקר זען א דראסטישע
שטייער רעדוקציע אויפ'ן טעקס-ביל,
און וועלן ַאנשטָאט דעם צאלן די ביליגע
קרית יואל סקול דיסטריקט ראטע וואס
איז ווייניגער ווי העלפט( .זעט ביישפיל
ביים בייגעלייגטן דאקומענט).

די זעלבע הויז,
איין יאר שפעטער
און א טראסק פון
טויזנטער דאלארן...
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other tax
$60,200.00
The Total Assessed Value of this property is:
years, you
19.50
Pmt Date
Payor
Check #
Tax Paid
Fees Paid
The Uniform Percentage of Value used to establish assessments in your municipality was:
can
quickly
If you feel your assessment is too high, you have the right to seek a reduction in the future. For further information, please ask
view the
taxnote 09/18/18
Berkowitz
Meyer & Esther
109
8,056.49
"your assessor for the booklet "How to File a Complaint on Your Assessment.
Please
that the period for filing
complaints
(Before
accounting
for STAR)and Finance
on the above assessment has passed.
The
NYS DepartmentTax
School
history
for District Code for your school district is: 725
Total
Tax Levy % Change
TaxableEst
Assessed
per $1000
Exemption
Value
Tax Purpose
Full Value Ratesthe
Tax Balance does not include any accrued Late Fees
property.
Incl STAR
from Prior Year
Value or Units
or per Unit
Tax Amount
Just select a
10,030,372 0.0
60,200.00
64.00
$3791.99 Payments shown may not include
tax year
from the
payments made directly to the County
drop-down
)(Before accounting for STAR
PROPERTY TAXES
Payment Schedule
Tax Certification
Request Certification
list atAssessed
the
Total Tax Levy % Change
Taxable
Rates per $1000
 - 1ביידע בילס באציען זיך צום זעלבן דירה
Incl STAR
Taxing Purpose
from Prior Year
Value or Units
or per Unit
Tax Amount
top of the
School Tax
10,030,372 0.0
60,200.00
64.00
$3852.80
page.
 - 2די זעלבע שאצונג ווי פאריאר )פול-וועליו און
TO PAY IN PERSON

MAKE CHECKS PAYABLE TO

KIRYAS JOEL UFSD

KIRYAS JOEL UFSD

2

4

3

אסעסט-וועליו(
 - 3די מאנרא וואודבורי ראטע-פער $1000-איבער
דאפלט ווי די קרית יואל ראטע
 - 4סך הכל וועט דער אייגנטומער צאלן קומענדיגן
סעפטעמבער ווייניגער ווי האלב פונעם פאריאריגן
סקול-טעקס ביל

$3,852.80

$3,852.80

To request a
signed Tax
פרעלימינערי ראטע פון היי יאר
Certification,
click the
"Request
Signed
"Certificate
TOTAL TAXES DUE 09/30/19
at DUE
the 09/30/19
TOTAL button
TAXES
Total Due
$551.05

$562.07

Fee Amount
$0.00
$11.02

Fee Amount
Total Due
Pay By:
Penalty
$0.00 09/01/18-09/30/18$551.05
2.00%

10/01/18-10/30/18
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מאַסיווע ּפלענער פון
אינטערסעקשאָן-אויסברייטערונג
ביי פאַרעסט קאָרנער סקאָנעמאָנק
שטאט
פארנומענסטע ּפונקטן אין ָ
באקוועמע טוירן-לעינס וועט איינגעשטעלט ווערן ביי איינס פון די ַ
ַ

'13.1

העיס קאורט

'38.0

BASEMENT
ENTRANCE

בארעכטיגטער
יעדער שטים ַ
וואס טוט צוהעלפן צום בלי
ָ
און וואוקס פון דער הייליגער
שטאט און צו פארשטערקערן
ָ
דעם כח העסקנות ,דורך זיך
רעגיסטרירן און שטימען,
האט ַא גלייכער חלק שותפות
ָ
אין די ַאלע פעולות לטובה
וואס קומט ארויס דערפון
ָ

נָאכדעם ווָאס א גרויסער טייל פון דעם טרַאפיק ווערן היבש געלינדערט.
CONCEPTUAL
ווָאס דער טרַאפיק ווערט ַאזוי FOR:
ּפלַאנירט נָאך
SITEווערן אויך
ָאנגעלייגטַPLAN,אזוי
שַאפט זיך שטַארק פון דעם ,ווָאס אויטָא'ס פַארשידענע וויכטיגע איינריכטונגען,
בלייבן שטיין ,נישט קענענדיג זיך דרייען ַא שטייגער פון צענטער אינזלען פַאר'ן
וואו ַאהין מ'וויל ָאנקומען ,ווָאס דָאס בַאקוועמליכקייט פון די פיסגייער ,ווָאס
פַאר'ן דורכגייער
מעגליכקייט
פַאלט וועט
ברענגט ַאז דער גַאנצער טרַאפיק
VILLAGE
געבן ַאOF
KIRYAS
JOEL,
ַאריין אין א גרידלַאק ,צוליב ווָאס קיינער ַאריבערצוגיין די גיין אויף ַא זיכערער וועג,
ORANGE
COUNTY,
NEW
YORK
גענצליכער ּפנים
ברענגן א
און וועט אי"ה
מיט'ן
קען נישט ווייטער פָארןָ .אבער
איינשטעלן די סּפעציעלע "טוירן לעינס" חדשות אויף די גַאנצע געגענט ַארום ,פון
וועט דָאס ברענגןַ ,אז די אויטָאס ווָאס וועלן ווָאס ַאלע איינוואוינער ,ובפרט די תושבים
אויסווַארטן כדי זיך צו קענען דרייען אויף אין די גַאסן ַארום ,וועלן שטַארק נהנה זיין.
די ַארבעט איינצושטעלן די טוירן-
סיי וועלכן ריכטונג ,וועלן שטיין בלויז אין
 15.0וועט אי"ה זיך ָאנהייבן אין א קורצע
לעינס,
די סּפעציעלע ליניעס ,אין די צייט ווָאס פון
'
די דערנעבענדיגע ליניע וועט דער טרַאפיק צייט ַארום ,ווָאס וועט זיין א שטַארקע
ווייטער פליסן מיט'ן געווענליכן ריטים ,דערלייכטערונג פַאר'ן גַאנצן ציבור.
און אויטָאמַאטיש וועט דער ָאנגעלייגטער

68 FOREST ROAD

'15.0

מַאסיווע ּפלענער גייען ָאן אין די
טעג דורך די הנהלת הקרי' ,פילפַאכיג
אויסצוברייטערן און צוצולייגן פרישע
טוירן-ליניעס ביי די ווינקלען וואו עס
קומען זיך צונויף די גַאסן פון פַארעסט רד.
און סקָאנעמָאנק רד .ווָאס וועט בעזהשי"ת
פילפַאכיג לינדערן דעם ָאנגעלייגטן
טרַאפיק ווָאס הערשט דָארט מָאמענטַאל
במשך ַאסַאך שעות פונעם טָאג.
מָאטָאריסטן און פיס-גייער וועמען עס
קומט אויס סיי ווען אימער ,דורכצוגיין
ָאדער דורכצורייזן דעם אינטערסעקשָאן
פון פַארעסט און סקָאנעמָאנק ,זענען גוט
בַאקַאנט מיט דעם ָאנגעלייגטן טרַאפיק
ווָאס עס הערשט דָארט כסדר ,זייענדיג
איינס פון די צענטעריסטישע ּפונקטן אין
די שטָאט וואו פילצָאליגע אויטָאס קומען
צו פָארן פון ַאלע ריכטונגען.
אין מציאות ,פון יענעם ווינקל קומט
מען ָאן צו ַאסַאך צענטרַאלע ּפונקטן
אין די שטָאט .איינוואוינער ווָאס ווילן
ָאנקומען צום ביהמ"ד הגדולָ ,אדער צו
די ַאנדערע ציבור'ישע ּפלעצער אין די
געגענט ,איינוואוינער ווָאס ווילן ָאנקומען
צום שאַ ּפינג סענטער ָאדער צו די ַאנדערע
געשעפטן ַארום ,איינוואוינער ווָאס ווילן
ָאנקומען צו עזרת חולים ָאדער די ַאנדערע
מעדעצינישע אינסטיטוציעס ַארום,
ַאלע פארן דורך דעם צענטער .און דָאס
זעלבע איז פַארקערט .אידן ווָאס פארן
ַאוועק פון די בתי מדרשים ,געשעפטן
וכדומה ,צו אידן ווָאס זוכן ָאנצוקומען
צום ביה"ח ,מתּפלל צו זיין ביים ציון

המצוינת פון מרנן רבוה"ק זי"עָ ,אדער ביי
קברי אבות וצדיקים ,צו אידן ווָאס ווילן
ָאנקומען צום קָאמּפלעקס פון די ישיבה
גדולה ,איינוואוינער און געסט ווָאס ווילן
ָאנקומען צו די גַאסן ַארום ,אידן ווָאס
ווילן ָאנקומען צו די געגענטער פון זענטא,
קָאזניץ און ַארום ,עצי תמרים ,סעווען
ספרינגס און נָאך ,בַאנוצן זיך ַאלע מיט
דעם אינטערסעקשָאן ,ווָאס דָאס ברענגט
נַאטורליך א שטַארק ָאנגעלייגטן טרַאפיק
פון פילצָאליגע קעגנזייטיגע ריכטונגען.
אויסער דעם איז דער אינטערסעקשָאן
שטַארק בַאנוצט דורך די בָאסעס פון די
מוסדות ,ווָאס יעדעס מָאל ביים ָאנהייבן
ָאדער ענדיגן א רוט פַאר'ן ָאנהייבן ברענגן
ָאדער ַאהיימטרָאגן די קינדער ,און דָאס
זעלבע נָאכדעם ,פָארן רוב בָאסעס דורך דעם
אינטערסעקשָאן ,קומענדיג פון דעם שטח
וואו די בָאסעס זענען ּפַארקירט במשך דעם
טָאג ,אויפ'ן בָאדן פָארענט פונעם ביה"ח,
ווָאס דָאס ַאליינס ברענגט א געדיכטן
טרַאפיק אין די גַאנצע געגנט ַארום.
דָאס איז א גַאנץ יָאר ,ובפרט נָאך אין די
פַארנומענע שעות פונעם טָאג ,ווי יעדן טָאג
נָאך מעריב ווען דער טרַאפיק ווערט דָארט
גָאר שטַארק ָאנגעלייגט פון די פילצָאליגע
מתּפללי ביהמ"ד הגדול ווען מען ענדיגט
דעמָאלטס די שיעורי תורה און תפלות,
און ַאזוי אין פַארשידענע ַאנדערע זמנים,
ובפרט נָאך ביי א יומא דּפגרא ,נָאך סיי
וועלכע גרעסערע געשעעניש אין ביהמ"ד
הגדול ,ווי אין די טעג פון די הילולא פון
מרנן רבוה"ק זי"ע ,ווָאס אין די טעג איז

דער טרַאפיק נָאך מער ָאנגעלייגט דָארט
במשך דעם טָאג פון די מַאסן אידן ווָאס
קומען ּפוקד זיין דעם ציון הק'.
דאס און נָאך פַארשידענע פַאקטָארן
ברענגט דערצוַ ,אז ס'איז שוין א לענגערע
צייט ווָאס עס גייען ָאן מַאסיווע ּפלַאנירונגען
ווָאס צו טון ביי דעם אינטערסעקשָאן ,כדי
צו פַארלייכטערן דעם טרַאפיק.
נָאך לענגערע אינטערווענץ און ּפרָאפעס-
יָאנַאלע איבערזוכט ,איז בַאשלָאסן געווָארן
פילפַאכיג אויסצוברייטערן דעם גַאנצן
אינטערסעקשָאן ,פון פַארעסט קָארנער
סקָאנעמָאנק און דעם שטיקל רָאוד ביז
פַארעסט קָארנער העיסַ ,אזוי אויך וועט
אין די קומענדיגע פַאזעס פון די רָאוד
אויסברייטערונג אויף העיס קט .נָאכפָאלגן
דָאס ענדיגן פַארברייטערן דעם ווינקל פונעם
רָאוד און איינשטעלן די טוירן-ליניעס אויף
העיס קָארנער גַארפיעלדַ ,אזוי ַאז אויף
ַאלע פיר צענטערּ-פונקטן וועט די רָאוד
פַארברייטערט ווערן מיט טוירן-ליניעס,
אויפ'ן זעלבן אופן ווי עס איז אין ַאלגעמיין
איינגעשטעלט ביי ַאלע גרעסערע גַאסן און
אינטערסעקשָאנס ,ווי ביים שכינות'דיגן
ווינקל פון גַארפיעלד-קָארנער-העיס קט– .
ביי העיס קָארנער סַאטמַאר הַאלט מען יעצט
אינמיטן דעם ּפרָאצעדור פונעם איינשטעלן
– ביי גַארפיעלד קָארנער ווען ביורען,
ביי דינוב קָארנער בעיקערטַאון און ביי
בעיקערטַאון פָארענט פון ּפַארק-און-רייד.
דער עיקר אויפטוה פון דעם איז ,ווי
פַארשטענדליךַ ,אז דער טרַאפיק ווערט
ַאזוי ַארום קיינמָאל נישט אָ ּפגעשטעלט.

חלק כחלק יאכלו:

'20.0

'12.7

44.2
'

'38.8

'12.0

'3.5
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35.8 1
'
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'
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על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב:

מעכטיגער רוחניות'דיגער צענטער שע"י
קהל יטב לב וועט בעז"ה געבויט ווערן
אין נייעם "שכונת ויואל משה" געגנט
גדול יהי' כבוד הבית הזה :גראנדיעזע בוי-פלענער פארשפרעכט אהערצושטעלן א פרעכטיגער מלכות'דיגער
צענטער  -צום ערשטן מאל אויף אזא גרויסן פארנעם זינט אויפבוי פון ביהמ"ד הגדול  -וועט דינען אלס
צענטער-פונקט און תל תלפיות לתורה ועבודה וטהרה פאר די טויזנטער צוקונפטיגע תושבי השכונה
אשריך רבי עקיבא :דעוועלאפמענט-אונטערנעמער הנגיד המרומם ר' עקיבא הערש קליין הי"ו נעמט אויף זיך תורם צו זיין
חלק הארי להקים בית הגדול והקדוש הזה לטובת הציבור | החכם עיניו בראשו :אחריות'דיגע שריט פון הנהלת הקרי' צו זארגן
צייטליך אוועקצושטעלן דעם נייעם ישוב מיט די ריכטיגע רוחניות'דיגע צורה כראוי וכיאות ווערט שטארק באגריסט | ברכת
צדיק יחילו על ראשינו :מרא דאתרא קדישא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ערהאלט ערשטהאנטיגע באריכט און גיבט ברכת קדשו
בהתרגשות רב

שכונת ויואל משה ,קרית יואל - .מיט
גרויס ענטוזיאזם ווערט אויפגענומען
די בשורה טובה ומרנינה ,איבער דעם
מאיעסטעטישן בנין אדיר ומפואר ,וואס
וועט בעז"ה אויפגעבויט ווערן אויף די
אינציאטיוו פון די הנהלת הקרי' ,צו דינען
אלס דער רוחניות'דיגער צענטער לטובת
די הונדערטער אנ"ש ,איינוואוינער אין
דעם נייעם הערליכן געגנט וואס בויט זיך
לשם ולתפארת.
ווי פריידיג באקאנט ,זעצט פאר אויף
א שטוינענדן פארנעם דער גאלאפירנדער
וואוקס והתרחבות גבולי הקדושה איבער
אלע ווינקלען פונעם עיר גדולה לאלקים
"קרית יואל" בליעה"ר ,ווען אין שפיץ
פון אלע נייע דירות-אונטערנעמונגען
מארשירט פאראויס דער מעכטיגער
דעוועלאפמענט "שכונת ויואל משה",
וואס איז די סאמע גרעסטע פראיעקט
וואס ווערט געבויט אין די יעצטיגע
תקופה אינערהאלב קרית יואל  -דינענדיג
אלס די אפעקטיווסטע/רעאליסטישע
לעזונג צום דירות מאנגל וואס נעמט ארום
יהדות החרדית אין די לעצטערע זמנים -
אונטערגענומען דורכ'ן בארימטן בונה
ומקים עולמות של תורה הרבני הנגיד
המרומם מו"ה עקיבא צבי קליין הי"ו,
און אויפגעבויט דורכ'ן בוי-דעוועלאפער
בונה בתים נאמנים הרבני הנגיד המרומם
מו"ה מאיר יעקב אינדיג הי"ו פון די
"עם-וויי-עם מענעדזשמענט".

דער ריזיגער שטח וואס איז פאר
לאנגע יארן געווען באוואקסן און
געשטאנען אפגעזונדערט מחוץ למחנה,
האט אויפגעלעבט במשך די לעצטערע
צייטן און ווירבלט אומאויפהערליך
מיט כסדר'דיגע פארשריט וואס שאפט
א געוואלדיגער קורת רוח פאר אלע
בייפארער ,צוזעהנדיג מיט די אייגענע
אויגן אזא היסטארישע הרחבת גבולי
הקדושה מיט'ן אויפבוי פון אזא גרויסער
געגנט בתוככי עיר רבתי  -לזכר נשמתו
וע"ש ספרו הקדוש פונעם הייליגן מייסד
העיר מרן רבינו הקוה"ט זי"ע  -וואס
וועט אין נאנטן צוקונפט שפרודלען
בעז"ה מיט טויזנטער לעכטיגע אידישע
קינדערלעך ,בליעה"ר.
טאג-נאך-טאג ווערט ב"ה געזען
ערנסטע פראגרעס; מאסיווע טרעקטארס
און א פלאטע פון צעמענט-טראקס פארן
ארויס-און-אריין; מ'האקט שטיקער אין
אלע זייטן ,ס'רוקט זיך ארויף א שטאק
נאך א שטאק; ס'שטעלט זיך אויף נאך
א גאס מיט דירות און נאך א גאס מיט
דירות ,אשרי עין ראתה!

הא בהא תליא;
א גרויסער ישוב מיט א
גרויסער רוחניות'דיגער
צענטער!
זעלבסטפארשטנדליך

אז

אזא

גרויסער ישוב פארלאנגט א גרויסער
רוחניות'דיגער צענטער ,צו קענען דינען
דעם ציבור בליעה"ר מיט אלע צרכי
הרוחני אויפ'ן פלאץ ,וברם יזכרו לטוב
די געטרייע הנהלת הקרי' ,הם העומדים
על הפקודים וואס זארגן פאר'ן ציבור
און האבן שוין בס"ד א רעפוטאציע פון
מסדר זיין הערליכע בתי מדרשים אין
אלע עקן פון שטאט.
אבער נאכמער ווי ביי אלע ביז
יעצטיגע פראיעקטן האבן די הנהלת
הקרי' ועסקני הציבור געזען דא אלס א
גרעסערע נויט צייטליך צו זארגן  -נאכ'ן
איידער'ן ערפענונג פונעם געגנט – איבער
אוועקשטעלן א געהעריגן צוגערישטן
מקום תורה מיט אלע געברויכן בהרחבה
גדולה ,מיט'ן ציל אז ווי נאר דער ישוב
ווערט באנייט דורך אזויפיל משפחות
אויפאיינמאל זאל שוין זיין גרייט א מקום
מוכשר צו קענען לערנען ,דאווענען
און זיך אוועקשטעלן בהרחבת הדעת,
איינצושפארן שוועריגקייטן און פיזור
הנפש ,וויבאלד אין דעם איז תלוי די
הצלחה און אנטוויקלונג פונעם ישוב.
אלזא ווערט שטארק אויסגעלויבט און
באגריסט ביים גאנצן ציבור ,ובפרט ביי
אלע צוקונפטיגע משפחות צו וואוינען
אין דעם נייעם הערליכן ישוב ,זעענדיג
ווי די געטרייע הנהלת הקרי' והקהלה
(פארזעצונג אויף זייט )8
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איבערבליק אויף די גראנדיעזע
בוי-פלענער פונעם צענטראלן בנין
הקהלה אין "שכונת ויואל משה"
הבית הגדול והקדוש יחיד במינו הוא! אנדערש ווי די אלגעמיינע בתי מדרשים
אין ראם פון די קהלה ,אין סיי וועלכן געגנט אינערהאלב קרית יואל ,ווערט
פאראויסגעזען דער נייער גרויסארטיגער ביהמ"ד דקהל יטב לב אין "שכונת ויואל
משה" ,וואס ווערט בעזה"י אהערגעשטעלט אלס דער סאמע גרעסטער צענטער און
תל תלפיות פאר אלע רוחניות'דיגע אנגעלעגנהייטן אויף וואס אזא ריזיגער ציבור
אנ"ש תושבי השכונה זענען אנגעוויזן ,וואס טאקע דערפאר ווערט געלייגט א דגוש
אז דער בנין זאל מתחילה אן געבויט ווערן אויף א גרויסן פארנעם ,אויסגעשטאט
מיט אלע דעטאלן בהרחבה גדולה ,גרויס און באקוועם ,נאכצוקומען דעם געברויך
בליעה"ר.
כאפנדיג א בליק אויף די בלו-פרינטס און אויף די סקיצעס פונעם גרויסן בנין
ווערט דאס הארץ דורכגענומען מיט התרגשות און התפעלות אויף די געוואלדיגע
רחבות ,גרויסקייט ,ברייטקייט ,הערליכקייט און באקוועמליכקייט וואס דער בנין
שטעלט מיט זיך פאר ,וואס ווי געזאגט ווערט געלייגט א דירעקטע געוויכט אז דער
ביהמ"ד זאל אהערגעשטעלט ווערן מיט די מאקסימאלסטע באקוועמליכקייט און
תועלת פאר די ריזן צאל צוקונפטיגע משפחות וואס גרייטן זיך בעז"ה לקבוע משכנם
אינערהאלב דעם גרויסן ישוב.
לויט ווי די פלענער זאגן פאר ,קומט בעז"ה א גיגאנטישער בנין פון  4גרויסע
שטאקן; יעדע שטאק אין א ריזיגע גרויסקייט פון אריבער צען טויזנט פיס,
אויסגענוצט צו די מאקסימום און אויסגעשטעלט אויף א וואונדערבארן פארנעם,
העכסט-פראקטיש און תועלת'דיג פאר'ן ציבור לומדים ומתפללים ובאי בית ה'.
די קומה א' ,די בעיסמענט שטאק ,וועט בעז"ה אנטהאלטן א גרויסע באקוועמע
מקוה מיט  3בורות הטבילה און א גרויסע צאל שאוערס מיט אלע אנדערע געברויכן,
אהערגעשטעלט אויף א פארנעם וואס זאל קענען אקאמאדירן א גרעסערע ציבור
אויפאיינמאל ,ספעציפיש בערבי שבתות וימים טובים.
אזוי אויך וועט זיך געפינען אויף דעם שטאק א באקוועמע מקוה שטיבל ,א גמ"ח
שטיבל ,אפיסעס פונעם ביהמ"ד און נאך אנדערע איינריכטונגען.
אויפ'ן צווייטן שטאק ,ד.ה .די צענטראלע אריינגאנג-שטאק וועט ווערן
איינגערישט א ריזיגער רחבות'דיגער היכל התורה מיט קרוב צו  400פלעצער;
ארומגענומען און באצירט פון אלע זייטן מיט א גיגאנטישער אוצר הספרים ,צו
ערמעגליכן אז אידן בעה"ב ובני תורה זאלן סיי ווען אימער במשך פונעם טאג ,יומם
ולילה ,קענען זיצן און לערנען אין א רואיגע ווינקל אומגעשטערט מיט די ריכטיגע
הרחבת הדעת ,ווי ס'איז שוין היינט נאטורליך און א טראדיציאנאלע איינפיר אין אלע
גרעסערע סאטמארערע בתי מדרשים ,כרצון קדשו פונעם רבי'ן שליט"א.
דערנעבן ווערט אויפגעבויט א חדר התפילה ,צו ווערן באנוצט פאר מנינים אין
אלגעמיינע זמנים ווען ס'איז נישט אין קראפט דער סדר המנינים ,אויף אזא שטייגער
ווי 'חדר יחזקאל' אין ביהמ"ד הגדול קרית יואל ,וואס איז בארימט מיט איר תועלת
און שטארקע נוצן.
אויף דעם זעלבן שטאק וועט אויך ווערן צוגעשטעלט א גרויסע קאוט-רום ,א
גרויסע הערליכע קאווע שטיבל ,מערערע ביה"כ צימערן און פיל נאך.
גיימיר ארויף א שטאק! אויפ'ן דריטן שטאק וועט זיך געפינען דער גיגאנטישער
היכל הביהמ"ד ,וואס וועט לויט'ן פלאן אנטהאלטן אזויפיל ווי אריבער 1,000
מענער-זיצן.
א געוואלדיגער איינפיר איז אויסגעארבעט געווארן מיט די ארכיטעקטן און
דעזיינערס ,אז דער היכל הגדול זאל במשך די וואכן-טעג קענען ווערן צעטיילט –
דורך ספעציעלע רוק-ווענט – צו  5גרויסע חדרים ,וואס וועלן אי"ה דינען פאר חדרי
התפילה פאר די טעגליכע מנינים ערב ובוקר ,וואס ברענגט מיט זיך א דריי-פאכיגע
מעלה ,סיי אז די שטיבלעך וועלן זיין הויך און ליכטיג ,וואס ברענגט מער רחבות
און ישוב הדעת צום דאווענען; סיי אז מ'וועט אויך קענען באנוצן די צימערן צו
פארמאכן/עפענען לויט וויפיל ס'פעלט זיך אויס צום געברויך ,פאר פארשידענע
מסיבות ,כינוסים און שיעורים ,ועוד בו מעלה ,אז מיט'ן אהערשטעלן די חדרי
תפילה אויף דעם אופן שפארט מען זיך איין אסאך פלאץ ווי איידער צוצורישן די
שטיבלעך אויף א באזונדערע שטאק ,אזוי ארום וועט אי"ה דער בנין אויסגענוצט
ווערן בשלימות צו יעדע זמן.
אויפ'ן פערטן שטאק וועט פלאצירט ווערן א גרויסע גאלעריע פאר'ן עזרת נשים
מיט אסאך פלעצער און וועט עווענטועל אויך קענען מעגליך דינען אלס א פאסיגער
מקום פאר קלענערע שמחה-זאלן צום געברויך פון די תושבי השכונה.
בכלליות איבער אלע שטאקן ,ספעציעל אויפ'ן היכל התורה און היכל הביהמ"ד/
חדרי התפילה שטאק ,וועלן ווערן צוגעשטעלט גרויסע ,ברייטע און לופטיגע
קארידארן ,צו די באקוועמליכקייט און רחבות פונעם ציבור.
פארשטייט זיך אז כמעשהו בפנים כך מעשהו מבחוץ; דאס זעלביגע ווערט געלייגט
א געוויכט אז דער בנין און סטרוקטור פון אינדרויסן זאל ווערן אהערגעשטעלט ברוב
פאר והדר כראוי וכיאות לרומם בית אלקינו ,ווי ס'פאסט פאר אזא צענטראלער בנין
פון די געגנט.
בסך הכל פארשפרעכט דער בנין צו זיין א פראכט פאר קרית יואל בכלל און פאר
"שכונת ויואל משה" בפרט ,פון וואנעט עס וועט אפהילכן א קלינגעדיגער קול תורה
ותפלה און שטיין ווי א לייכט-טורעם בתוככי השכונה החדשה ומפוארה ,לכבוד
ולתפארת כל הקהל הקודש.

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

שכונת ויואל משה
רוחניות'דיגער צענטער
(פארזעצונג פון זייט )7

זארגן מיט אחריות פאר'ן ציבור ,צו
זעהן דערצו אז מ'זאל קענען באלד
ביים אריינמופן אין דעם געגנט האבן
גרייט ביי די האנט א מקום תורה ותפלה
וטהרה ,מסודר מיט אלע געברויכן ,וואס
איז פונקט אזוי וויכטיג – אויב נישט
מער – ווי אן אייגענע רחבות'דיגע דירה,
פאר'ן אייגענעם רוחניות'דיגן הצלחה
און פאר'ן חינוך הדורות.
ס'איז שוין א לענגערע צייט וואס די
הנהלת הקרי' אינאיינעם מיט א שטאב
ענערגישע עסקני הקהלה זיצן אויף
העפטיגע מיטינגען און דיסקוסיעס

אויסצוארבעטן די פלענער פון דעם
נייעם בנין הביהמ"ד וואס זאל דינען דעם
בעסטן תועלת פאר'ן ציבור.
צו די האנט פון די עסקנים שטייט
גרייט דער בונה עולמות של תורה
הרה"ח ר' עקיבא הערש קליין הי"ו,
וואס אלס אונטערנעמער פון דעם
ריזן דעוועלאפמענט "שכונת ויואל
משה" שפירט ער פאר א פערזענליכע
אינטערעסע זיכער צו מאכן אז ס'ווערט
בס"ד אוועקגעשטעלט א הערליך ביהמ"ד
מיט אלע געברויכן פאר'ן וואוילזיין פון
די איינוואוינער ,און איז אויך נאה מקיים
מיט'ן תורם זיין דער חלק הארי פון דעם
גרויסארטיגן פראיעקט.
תהלה לקל יתברך נאך גרויס מיה און
פלאג האט מען טאקע באוויזן בס"ד
ארויסצוקומען מיט א מוסטערהאפטיגע
דבר השלם ,קענענדיג פרעזענטירן

8
גראנדיעזע פלענער און אויגפארכאפנדע
בלו-פרינטס מיט הערליכע סקיצעס
איבער דער אויסשטעל פונעם בנין
הגדול מבית ומחוץ ,וואס פארשפרעכט
אהערצושטעלן אן היסטארישער
אונטערנעמונג פאר קרית יואל; א
הערליכער גרויסער ביהמ"ד מיט אלע
געברויכן עצהי"ט מיט'ן פולן פראכט
און רחבות'קייט ,די ערשטע מאל אויף
אזא גראנדיעזע פארנעם זינט די אויפבוי
פונעם מאיעסטעטישן ביהמ"ד הגדול,
און וואס שטעלט זיך ארויס פון די
פלענער אלס די שענסטע ביהמ"ד צווישן
אלע לעצטערע סאטמארער בתי מדרשים
סיי אין פראקטיק און סיי מיט'ן דעזיין,
לכבוד ולתפארת ממלכת סאטמאר
האדירה.
דורכאויס די פארשידענע פאזעס
פון די פלענער-צוגרייטונגען ביז אהער
ובפרט ווען מ'האט מצליח געווען
ארויסצוקומען מיט די ענדגילטיגע
פרטים ,האבן די עסקנים זיך מתייעץ
געווען און מקבל געווען ברכת קדשו
פונעם מרא דאתרא קדישא כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א ,וועלכער באגלייט מיט
א פערזענליכע הנאה דעם נייעם ביהמ"ד-
פראיעקט וואס ווערט אויפגעשטעלט
אין דעם נייעם ריזן שכונה וואס דער רבי
שליט"א האט קורא שם געווען "שכונת
ויואל משה" ,וחיבה יתירה נודעת לו.
דער רבי שליט"א האט אויסגעדרוקט
גרויס צופרידנהייט אז מ'זארגט צייטליך
אהערצושטעלן א שיין גרויס ביהמ"ד
פאר די געגנט און האט באטראכט די
(פארזעצונג אויף זייט )9

די ארבעט גייט אן אין פולן שוואונג ארויפצוציען די ערשטע הייזער אין שכונת ויואל משה בעז"ה
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"ווען נישט קרית יואל האב איך גארנישט אויפגעטון אויף דעם עולם":

"שכונת ויואל משה"
פארווירקליכט רצון קדשו פון
מייסד העיר מרן רביה"ק זי"ע
מתוך דברות קודש כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשלחן הטהור 'סעודת
הילולא רבתי' כ"ו אב תשע"ו בביהמ"ד הגדול קרית יואל
" ...דער פעטער ז"ל האט מייסד געווען דער שטאט דא קרית יואל ,בסוף
ימיו .ער האט אזויפיל זיך געפלאגט ,ס'איז אנגעקומען מיט אזויפיל יגיעות
און טירחות ביז ער האט געזען פרי ברכה בעמלו און צוגעזען מיט די אייגענע
אויגן ווי ס'בויעט זיך קרית יואל.
דעמאלטס תשל"ט ,בימים ההם איז עס נאך געווען א קליין ישוב .יעדע
נייע הויז וואס האט זיך געבויעט דא און יעדער נייער תושב וואס האט זיך
באזעצט דא ,איז אים געווען א משיבת נפש ,א דערקוויקעניש; ער האט געזען
אז דאס וואס ער האט זיך אזוי געפלאגט ווערט אויסגעפירט.
יעדער פארשטייט און ווייסט וואס זיין כוונה איז געווען .ער האט זיך נישט
געזארגט אז אין שטאט איז נישטא גענוג גרינע גראז אדער פארטשעס ,נאר
ער האט זיך געזארגט אויפ'ן רוחניות פון אנשי שלומו ,די טריפה'נע גאסן,
וואס מ'דארף דורכגיין אינדערפרי און ביינאכט ,ווען מ'קומט און מ'גייט,
וואס היינט איז נאך ליידער פיל ארגער די גאסן ווי ס'איז געווען דעמאלטס.
ברוך השם ,ס'איז נתרחב געווארן די גבולי הקדושה דא און קרית יואל איז
אויסגעוואקסן א שטאט ,אזוי ווי ווען מ'האט אים געזאגט אז ס'איז א שיין
'שטעטל' האט ער געזאגט נישט שטעטל נאר שטאט ,ס'איז א 'שטאט' .קרית
יואל איז אויסגעוואקסן א עיר ואם בישראל .היינט צו טאגס איז דא אין קרית
יואל בערך פינף טויזנט משפחות בלי עין הרע ,כן ירבו.
ב"ה ס'בויעט זיך קרית יואל ,מ'בויעט פרישע גאסן ,פרישע הייזער ,און
מ'האפט אז בלויז אין קומענדיגן יאר וועלן צוקומען כאטש נאך פינף הונדערט
משפחות בליעה"ר ,לויט וויאזוי ס'קוקט יעצט אויס בעזר שמו יתברך.
דאס איז געווען דער ציל פון פעטער ז"ל ,זיין לעבנס-ציל געווען ,אז דער
ישוב זאל וואקסן בכמות ובאיכות ,וואו אידן זאלן קענען וואוינען ,בלויז
ערליכע אידן ,אפגעזונדערט פון די גוי'אישע גאס און פון די אידישע גאס.
ב"ה ,אלע תושבים דא אין דער שטאט ,זענען יראים ושלמים ,ערליכע
בעלי בתים ,שומרי תורה ומצות כראוי ,וואס פירן זיך בחסידות ,חינוך הבנים
והבנות ,צניעות און כשרות; די בתי מדרשים אנגעפילט מיט לומדי תורה
און מתפללים ,מ'שטייט אויף פארטאגס ,מ'זעהט אזויפיל אידן לערנען ,וואס
מ'זעהט נישט אין די גאנצע וועלט.
דער אייבערשטער זאל העלפן אויף ווייטער ,מ'האפמיר אז ס'איז לקורת
רוחו פונעם פעטער ,דער בעל הילולא זי"ע ,וואס שמו נקרא עליו אויף דער
שטאט.
איך וויל דא מבשר זיין א בשורה טובה ,א פרייליכע בשורה פאר אלע
תושבי העיר .היינט צו טאג ביומא דהילולא רבה איז געראטן פאר איינער פון
די חשוב'ע בעלי בתים דא אין דער שטאט (הרבני הנגיד המפורסם הרה"ח ר'
עקיבא הערש קליין הי"ו ,עמוד התוך לכל קדשי בית סאטמאר) אפצוקויפן
א גרויסן שטח ,רחבת ידים ,וואס מ'קען אויף דעם אויפבויען קרוב צו 2,000
דירות אין משך פון א קורצע צייט.
ס'וועט זיין א גרויסע הילף פאר אלע אנשי שלומינו בכל אתר ואתר;
מ'וועט קענען צוקומען צו א דירה דא אין קרית יואל ,עיר התורה והחסידות,
ווער ס'וויל.
ס'איז דא א חסרון אין דירות אין אלע מקומות וואו אנשי שלומינו וואוינען,
וואו חסידי'שע אידן וואוינען ,און דאס ברענגט אז די דירות שטייגן זייער
שטארק און ס'גייט זייער ארויף ,מ'קען זיך גארנישט פארשטעלן ווי ווייט
ס'שטייגט .יעצט אז מ'האט אפגעקויפט אזא שטח און מ'גייט אי"ה בויען
קרוב צו  2,000דירות ,האפט מען אז ס'וועט אביסל צוימען דאס התייקרות
פון די דירות ,איז עס א יום בשורה ,א בשורה טובה פאר אלע אנשי שלומינו.
דאס איז חוץ די שטחים וואס זענען אויסער די גבולות פון קרית יואל,
וואס מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האפט מען אז דאס וועט אויכעט צוקומען
קיין קרית יואל ,נאר צו אונזער ווייטאג ווערט עס אויפגעהאלטן דורך די
גוי'אישע שכנים ,וואס זיי האבן פיינט א איד ,זיי קענען נישט צוקוקן ווי
א אידישער ישוב וואקסט און בליעט ,זיי האבן אריינגעגעבן קלאגעס אין
געריכט ,מ'ווארט יעדן טאג א גוטע בשורה פון דארט אויכעט .אונז האף מיר
בזכות פון פעטער זכרונו לברכה דער מייסד הקרי' ,אז דער פסק אין געריכט
וועט זיין לטובתינו ,און ס'וועט נתרחב ווערן די גבולי הקדושה לשמחת הלב
פון אלע תלמידים פונעם פעטער זכרונו לברכה ואנשי שלומינו.
דער זכות פון פעטער זכרונו לברכה דער מייסד הקרי' וועט ביישטיין פאר
די אלע עסקנים וועלכע זענען עוסק אין דעם ווייל זיי זענען ממלא רצון קדשו,
און היינט אז ביומא דהילולא איז געשען אזא גוטע זאך אין א גוטע שעה ,איז
עס א סימנא טבא אז דאס איז געשען ביומא דהילולא ,איז עס א בשורה טובה
פאר אלע אנשי שלומינו.
די נייע שכונה וועט אנגערופן ווערן "שכונת ויואל משה" על שם ספה"ק
ויואל משה וואו ער איז מבאר באורך די הייליגע שיטה ,וועט דאס אודאי זיין
א נחת רוח בעולם העליון"...

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

שכונת ויואל משה
רוחניות'דיגער צענטער
(פארזעצונג פון זייט )8

פלענער מיט א גרויס קורת רוח ,וואונטשענדיג
אסאך הצלחה וסייעתא דשמיא ,להוציא הדבר מכח
אל הפועל.
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בעם ,נאכגעפאלגט מיט א גרויסצוגיקער קרן הבנין
קאמפיין ביים ברייטן ציבור צו קענען פינאנצירן
אזא מולטי-מיליאן דאלערדיגער פראיעקט.
אלענפאלס ,די פריידיגע נייעס איבער דעם
אויפבוי פון אזא הערליכער גרויסער מבצר הקהלה
רופט ארויס גרויס ענטוזיאזם ביים גאנצן ציבור
תלמידי וחסידי סאטמאר ,ובפרט ביי די הונדערטער
חשוב'ע משפחות פון קרית יואל און ברוקלין,
וועלכע זענען שוין אויפ'ן וועג זיך אריינצוצוציען
און וואוינען אין דעם נייעם הערליכן ישוב "שכונת
ויואל משה".
מעומק הלבבות וואונטשט דער ציבור לאלפים
ולרבבות פאר די געטרייע הנהלת הקהלה והעסקנים

מאסיווע צוגרייטונגען
פאר 'הנחת אבן הפינה'
און 'קרן הבנין'
במשך די יעצטיגע טעג ווערט אויספלאנירט די
ווייטערדיגע צוגרייטונגען איבער א גרויסארטיגער
חגיגת הנחת אבן הפינה וואס וועט בעז"ה
אוועקשטעלן דעם גרונדשטיין און יסוד היסודות
פאר דעם מבצר אדיר ומפואר – די צווייט-
גרעסטע תל תלפיות פון קרית יואל – ווי אויך
ווערט דיסקוסירט די זעלטענע זכותים אדירים
וואס וועלן בעז"ה פרעזענטירט ווערן פאר נדיבים

הדגולים העומדים על הפקודים לנצח על מלאכת
בית ה' :כה לחי! חפץ ה' בידכם יצליחו; דער
גרויסער זכות פונעם הייליגן מייסד מרן קוה"ק
רביה"ק זי"ע ,אשר על שמו ולזכרו נקרא הקרי'
והשכונה ,וממשיך דרכו רביה"ק מרן בעל ברך משה
זי"ע אשר מסר נפשו עליו אויפ'ן הייליגן קרי' לעבדו
ולשמרו ,זאל אייך באגלייטן מיט אסאך הצלחה און
סייעתא דשמיא צו קענען מוציא זיין די גראנדיעזע
פלענער מכח אל הפועל ,להגדיל תורה ולהאדירה
ולרומם קרן העדה הקדושה תחת דגלו והדרכתו
פון עטרת ראשינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,ביז
משיח'ס טאג בקרוב במהרה.
ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ.

דער "שכונת ויואל משה" סייט-פלען פונעם צענטראלן ביהמ"ד,
ביים הויפט אריינגאנג פונעם 'סטעיט פאליס רד'.
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 62עיקערס אַנעקסעישאָן פון "ּפאַלם טרי"
צו "קרית יואל ווילעדזש" באַשטעטיגט אין אָלבאַני
'קרית יואל ווילעדזש' און 'פאלם טרי טאון' האבן אצינד אייניגע גרעניצן – רעפערענדום
ביי קומענדיגע נאוועמבער וואלן וועט אנטשידן צי "קרית יואל" אדער "פאלם טרי" בלייבט אין קראפט

נאכדעם וואס פאריגן יאנואר 1
למספרם – דינסטאג וארא – איז בעז"ה
אריין אין קראפט די נייע "טאון אוו
פאלם טרי" ,וואס האט צוגעברענגט אז
די שטאט קרית יואל איז פארברייטערט
געווארן מיט פרישע  226עיקערס ,איז
געלאזט געווארן אין גאנג דער פראצעדור
צו פאראייניגן די גרעניצן פון פאלם טרי
טאון און קרית יואל ווילעדזש ,און ב"ה
פארגאנגענעם פרייטָאג בהעלותך ,יוני 21
למסּפ' איז געווען די פריידיגע מאמענט
ווען די ענדגילטיגע אנעקסירונג איז ב"ה
באשטעטיגט געווארן ביי די סטעיט.
דער פראצעדור איז צוגעגאנגען ווי
פאלגנד.
די  226עיקערס וואס איז צוגעקומען
צו קרית יואל אדאנק די גרינדונג פונעם
נייעם טאון אוו פאלם טרי ,באשטייט
פון צוויי טיילן .דער הויּפט טייל איז די
 164עיקערס ,א ציפער וואס האט זיך
לעגענדאר געמאכט ביי תושבי קרית
יואל די לעצטע עטליכע יאר ,זייענדיג
די צווייטע אנעקסירונג פעטיציע וואס
קרית יואל האט איינגעגעבן ,און איז
עווענטועל באשטעטיגט געווארן דורך די
קרית יואל און מאנרא טאון בָאורדס נאך
אין  .'15ס'איז דערנאך אויסגעשטאנען
א הייסע קעגנערשאפט פון יונייטעד
מאנרא ,ווערנדיג באקעמפט דורך זיי
אין געריכט וואו זיי האבן פארלוירן,
און ענדגילטיג האט קרית יואל ב"ה
מצליח געווען צו שליסן מיט זיי א שלום
אָ ּפמַאך אונטער'ן פארעם פון די נייע
"טאון אוו פאלם טרי" ,וואס מ'האט זיך
געשליכטעט צו פארגרעסערן קרית יואל

– מיט פרישע  62עיקערס ,אין צוגָאב צו
די שוין אנעקסירטע  164עיקערס – צו ַא
ס"ה פון  226עיקערס.
ס'איז אבער פארבליבן די אויפגאבע
צו ַאנעקסירן די  62עיקערס פון "פאלם
טרי" צום "ווילעדזש אוו קרית יואל",
ווייל די  164עיקערס איז דאך שוין פון
פריער געווען אנעקסירט פון מאנרא צו
'קרית יואל' ,בעת די  62עיקערס איז
דערווייל נאר צוגעקומען צו 'פאלם טרי'
און נישט צו 'קרית יואל ווילעדזש'.
כל זמן ס'איז מער נישט אונטער
מאנרא ,ס'איז שוין אונטער די נייע
טאון ,קען עס ווען ווייטער אזוי אנגיין
– עס איז בסך הכל בלויז א פראגע
פון 'שינוי השם' צי די  62עיקערס איז
בלויז אונטער "ּפַאלם טרי טַאון" ָאדער
אויך אונטער "קרית יואל ווילעדזש" -
אבער היות מ'וויל דאך צו שמעלצן די
 2מוניציפאליטעטן אונטער די זעלבע
גרעניצן און צו מאכן איין אקטיווע
רעגירונג ,צוליב וואס "פאלם טרי" האט
נישט קיין וואסער סיסטעם ,דרעינינג
סיסטעם ,וכדומה ,אזוי אויך האבן זיי
נישט קיין פייער דעפארטמענט ,וואס די
אלע מיט נאך פילע אנדערע סערוויסעס
ווערן ביז יעצט צוגעשטעלט דורך
די "קרית יואל ווילעדזש" ,און אויך
וועט מען דערמיט שּפארן הונדערטער
טויזנטער דאלארן אין לעגאלע הוצאות
אויפצוהאלטן  2רעגירונגען ,האט זיך
צוערשט געפאדערט פאר די  62עיקערס
נאכצופאלגן די פיסטריט פון די 164
עיקערס ,און אויך אריינקומען דורך אן
אנעקסעישאן אונטער די גרעניצן פונעם

ווילעדזש ,און דורכדעם קענען לויפן
ביידע מוניציפאליטעטן אינגאנצן אייניג,
צוליב וואס ביידע האבן אונטער זיך די

זעלבע  952עיקערס.
דאס איז די געשיכטע פון די ספעציעלע
 62עיקערס אנעקסירונג וואס האט

עטליכע פאזעס ,אזוי ווי א געווענליכע
אנעקסירונג פראצעדור.
(פארזעצונג אויף זייט )11
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ב"ה

תמוז תשע"ח לפ"ק

תלי"ת ,האבן די סטעיט לעגיסלעיטאר אין אלבאני אין שפיץ פונעם הויכגעשעצטן גאווערנאר קאומא
יר"ה בס"ד דורכגעפירט א ספעציעלן נייעם געזעץ וואס וועט 'צואיילן' דאס גרינדונג פון נייעם "טאון
אוו פאלם-טרי" ,אזוי ארום אז אין בלויז א האלב יאר ארום וועט שוין ב"ה דער נייער טאון
פונקציאנירן אין איר פולן באזיס [אנשטאט אנדערטהאלבן יאר וואס ס'וואלט נאך געדארפט דויערן].

ס'איז איבריג ארויסצוברענגען פאר תושבי קרית יואל די געוואלדיגע בענעפיטן וואס דער נייער טאון וועט ברענגען מיט זיך ,בעיקר אין  2הויפט געביטן:




הרחבת גבולי הקדושה  -אדאנק דעם נייעם טאון שטעלט זיך ב"ה אפ אלע אנטי-אנעקסעישאן קארט קלאגעס דורך
יונייטעד מאנרא ,און מען וועט בע"ה קענען נאך מער פאראויסרוקן מיט גרויסצוגיגע פראיעקטן די הרחבת גבולי
הקדושה אויף די צוגעקומענע  220אקער לאנד וואס וועט צושטעלן פרישע טויזנטער דירות מעגליכקייטן פאר תושבי
קרית יואל און דערמיט לינדערן דעם דירות סופליי קריזיס ,און דער רעזולטאט דערפון דער דירות פרייזן קריזיס.
ונתתי שלום בארץ  -דאס מציאות פונעם נייעם טאון אונטער איר פולע פונקציאנירונג ,טוט בע"ה בארואיגן די מאנרא
שכנים ,וואס דערמיט האט קרית יואל געטאן אלעס כדי ס'זאל ווערן שלום מיט די מאנרא שכנים ,און דאס וועט
ערלויבן אנצוגיין ווייטער מיט אלע נויטיגע גראנדיעזע אונטערנעמונגען לטובת די הייליגע שטאט קרית יואל .ווי אויך
טוט עס אוועקנעמען די שרעק פון רייבערייען מיט די טויזענטער פאמיליעס אונטער מאנרא-וואדבערי סקול דיסטריקט.

---------------








די קומענדיגע שטאפלען גייענדיג פאראויס בסייעתא דשמיא

ביי די היי-יאריגע "נאוועמבער וואלן" וועט מען אריינוועלן די טאון באורד פאר'ן "טאון אוו פאלם טרי".
דעם קומענדיגן יאנואר  '19 ,1למספרם ,וועט דער נייער טאון אריינגיין אין איר לעגאלן קראפט בע"ה.
 6חדשים דערויף ,אום יולי  '19וועט די נייע  220אקער לאנד אויטאמאטיש ארויסגיין פון מאנרא וואודבארי סקול דיסטריקט און
ווערן א חלק פונעם קרית יואל סקול דיסטריקט.
דורכאויס דעם ערשטען יאר פונעם פאלם טרי עקזיסטענץ וועלן די רעגירונגען פון 'טאון אוו פאלם טרי' און 'ווילידזש אוו קרית
יואל' ווערן פאראייניגט אלס איינס און די זעלבע גרעניצן ,דורך אן אנעקסעישאן פראצעדור.
ביי די נאוועמבער וואלן אין יאר  '19וועלן די קרית יואל איינוואוינער שטימען אין א ספעציעלע רעפערענדום צו פאראייניגן די
טאון און די ווילידזש אלס איין רעגירונג ,און מאכן קרית יואל אלס די אקטיווע רעגירונג אזוי ווי די פארגאנגענע  42יאר זייט
תשל"ז ,און דערמיט וועט פאלם טרי בלייבן נאר א טאון אויף פאפיר ,און דורכדעם צו שפארן די קאסטן פון אויפהאלטן 2
עקסטערע רעגירונגען.
יאנואר  '20 ,1למס'  -נאכן דינען איר ציל אויף  1יאר  -וועט דער "טאון אוו פאלם טרי" ווערן פולקאם א טאון בלויז אויף פאפיר,
אן קיין שום אייגענע רעגירונג כח ,און די ניי ערוועלטע טאון בארד וועט אויפגעלייזט ווערען אויטאמאטיש.
כדי אנציהייבן דעם אייו-יאר פראצעדור וועלן די עסקני אנ"ש זאמלען פעטיציעס פאר די פאזיציעס פונעם נייעם טאון באורד,
מיט הרה"ח ר' אברהם ווידער שליט"א ראש העיר קרית יואל פאר די פאזיציע פון טאון סופערווייזאר ,און ווי געשמועסט וועלן
די נייע טאון באורד פאזיציעס זיין אין קראפט פאר איין יאר.

---------------

ברוך המקדש שמו ברבים

מיר ווילן אויסדרוקן א דאנק פאר די אלע אידן ,תלמידי וחסידי רבינו הקדוש זי"ע פון אומעטום פאר די תפילות ישראל
וואס האט אלעס באגלייט ביז היינט ,און באזונדער פאר די טויזנטער תושבי קרית יואל וועלכע האבן אין די לעצטע
יארן פלייסיג ארויסגעהאלפן אין דעם קריטיש-וויכטיגן פראצעדור ,מיט אונטערשרייבן פעטיציעס ,זיך באטייליגן ביי די
הירינגען ,און בעיקר ארויסקומען שטימען אין די וואלן לעצטע יאר וואו דער נייער טאון איז באשטעטיגט געווארן מיט
אן איבערוויגנדע מערהייט פון העכער  , 85%און דערמיט האט מען געוויזן פאר אלע דרויסנדיגע שכנים אז קרית יואל
זוכט צו לעבן בשלום און איז גרייט צו טון אלעס וואס מעגליך צו קענען לעבן אין הארמאניע ,א קידוש השם וואס האט
אפגעהילכט ווייט און ברייט איבער ניו יארק.

בזכות זה ,ובזכות פון ארויסהעלפן די טויזענטער משפחות וואס קוקן שוין אזוי שטארק ארויס אויף אן הרחבה ,און אזוי ארום
פארברייטערן די הייליגע שטאט וואס איז געווען דער הויפט שטרעבן ביי רבינו הק' זי"ע און ער האט זיך מוסר נפש געווען
דערפאר בשארית כוחותיו ,וועלן מיר אלע זוכה זיין צו א שפע ברכה והצלחה וכל מילי דמיטב ,ביז'ן מקבל זיי בקרוב פני
משיח צדקינו ,ומלכינו מרא דאתרא כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א בראשינו ,אמן.

בכבוד רב

אנשי שלומינו דקרית יואל
מודעה פון אנ"ש וואל-קאמיטע מיט א יאר צוריק איבער די בעפארשטייענדע
פראצעדורן מיט'ן גרינדונג פונעם פאלם-טרי טאון

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל
א י ן ל י כ ט פ ו ן נ י י ע ּפ ַא ל ם  -ט ר י ט ַא ו ן :

קיין ּפריימערי-וואַלן אין 'קרית יואל',
אָבער י ָא אין 'מאָנראָ'
די גוטע רעזולטאטן פונעם היסטארישן "שלום אפמאך" וואס די הנהלת קרית יואל
האט  2יאר צוריק זומער געשלאסן מיט די מאנרא שכנים אונטער וואס קרית יואל האט זיך
אפגעטיילט פונעם מאנרא טאון אונטער א באזונדערע "פאלם טרי" טאון ,זעט זיך מער
און מער ַארויס מיט ווָאס ַא טָאג עס גייט נָאר פארביי.
בראש וראשון זעט זיך עס ָאן אויף די הרחבת גבולי העיר ,ווען קרית יואל איז געווָארן
אויסגעברייטערט מיט פרישע  226אקער-לאנד ,און עס וואקסן צעביסלעך ארויס מַאסיווע
דעוועלאפמענטס אין די פרישע שטחים ,ווָאס די שטחים ַאליינס וועלן ערמעגליכן נָאך
פרישע  4,500טויזנט דירות בעז"ה.
ַאזוי אויך איז היינטיגן מאנטאג קרח ,ולמספ' יולי  ,1אריין אין קראפט די "קרית יואל
סקול דיסטריקט" אויסברייטערונג ,און די פילצאליגע היימישע הייזער אייגנטימער וואס
וואוינען שוין יעצט אין די פרישע שטחים  -און אזוי אויך די צוקונפטיגע  4,500משפחות
 וואס איז צוגעקומען אדאנק ּפַאלם-טרי און זענען ביז היינט געווען אונטער מָאנראָ ,אינדרויסן פון קרית יואל ,וועלן אויפ'ן קומענדיגן סקול טעקס ביל אין סעפטעמבער ,זען
א דראסטישע שטייער רעדוקציע פון עטליכע טויזנט דאלאר( ,זע בַאזונדערע בַאריכט
אינעם היינטיגן הקרי').
אן אנדערע וויכטיגע אנטוויקלונג וואס דָאס זיך אָ ּפטיילן אין ַא נייע טַאון ברענגט ,איז
דאס מציאות פון זיך גענצליך אויסשליסן פון די מאנרא יוריסדיקציע ,און קרית יואל'ער
תושבים קענען מער נישט שטימען ביי די וואלן פאר סיי וועלכע פאזיציע אין די מאנרא
טאון רעגירונג.
דער פאקטאר איז געווען א הויפט שפילער צו בַאוועגן די דרויסנדיגע איינוואוינער און
יונייטעד מאנרא פארטיי פירער ,צו אנערקענען אין זייער אייגענע נויטוויכטיגקייט פון
זיין אפגעזונדערט פון קרית יואל ,ווען דאס אפטיילן קרית יואל אלס אייגענע טאון וועט
איינמאל פאר אלעמאל ענדיגן די אומפרידליכע סיטואציע וואס האט דא געהערשט ביי
יעדע וואלן באזונדער.
דאס אז די קרית יואל'ער שטימען רעדט מער נישט אריין און מאכט גארנישט אויס ביי
די טאון וואלן ,האט געשאפן בעסערע צייטן פאר מאנרא ,און מ'האט דאס שוין געזען
דארט ביי די פריערדיגע  2וואלן אין נאוועמבער ,וואס הגם די נייע טאון איז נאכנישט
געווען אין קראפט האט אבער קרית יואל מער נישט אינדארסירט און געשטימט ביי
זייערע וואלן ,און צום ערשטן מאל נאך א לענגערע תקופה ווען יעדער וואל-סעזאן איז
געווען פארוויקלט אין כאאס און איבערקערנישן ,איז אלעס אריבער שטיל און רואיג.
פארגאנגענעם דינסטאג שלח ,ולמספ' יוני  ,25איז געווען א פריימערי טאג ביי אסאך
מוניציפאליטעטן איבער נ.יַ ,.אריינגערעכנט די שכנות'דיגע טַאון ָאוו מאנרא ,און ס'איז
געווען א מערקווירדיגע ערשיינונג ביי די מאנרא ווַאלן ווען "קרית יואל האט נישט
אנטיילגענומען" – וואס אצינד איז עס שוין געווען בגדר חידוש ,דאס ערשטע מאל ווען
אין מאנרא איז פָארגעקומען פריימעריס און אין קרית יואל נישט .דאס קען זיך אויסשטעלן
נאר ביי א פריימערי ,ווייל ביי די געווענליכע נאוועמבער וואלן קומען ַאלעמָאל פָאר ווַאלן
אין ַאלע געגנטער ,אפילו אויב ס'זענען נישטא קיין קעגנזייטיגן פארמעסט .דאקעגן ביי די
פריימעריס איז נאר דא וואלן אויב ביי איינע פון די פארטייען איז דא א פארמעסט ,למשל
צוויי רעפובליקאנער.
ביי די נָארווָאס-אָ ּפגעהַאלטענע ּפריימערי-ווַאלן אין מאנרא הָאט מען זיך ביי די
רעפובליקאנער פארטיי פַארמָאסטן פאר'ן "הייוועי סופעראינטענדענט" אמט ,וואס איז
גאנץ א וויכטיגער אמט ,און בעבר ווען ס'איז פָארגעקומען א פארמעסט אויף דעם אמט
הָאט קרית יואל זיך אלס בַאטייליגט ,אבער היי-יאר האט דאס נישט אויסגעפעלט; מ'האט
געקענט רואיג לערנען ָאדער זיין בַאשעפטיגט ,און זיך נישט דַארפן איבעררייסן אינדערמיט.
דאס האט אויך געהאט א ווירקונג אין די מאנרא פריימעריס זעלבסט ,ווייל אז קרית
יואל רעדט נישט אריין ,וואס איז אינטערעסאנט צו גיין שטימען? ...אזוי האט געקענט
פאסירן אז פון צווישן די  13,000מאנרא שטים-בארעכטיגטע זענען גאנצע  413מענטשן
געקומען וועלן...

הקריה

נייעס און באריכטן פון קרית יואל

Hakiryah

51 Forest Rd. #390 - Monroe, NY 10950
Tel: 845-418-6834 Fax: 845-774-7945
Email: hakiryah@gmail.com

אריינצושיקן בריוו צו די רעדאקציע ,ווי אויך פאר סיי וועלכע פארשלאגן ,עצות און קאמענטארן וויאזוי
צו פארבעסערן אונזער\אייער אויסגאבע ,ביטע שיקט אריין אויף דעם אויבנדערמאנטן אדרעס.
אייער נאמען וועט געהיטן ווערן אין די רעדאקציע ,אויף אייער פארלאנג.
Hakiryah is not responsible for typographical errors or opinions expressed by the
writers or advertisers. No part of this publication may be reproduced in any form
without written consent of the publisher.
The Hakiryah Newspaper is independently owned and operated and is not affiliated
with or endorsed by any governmental, political or religious institution. The
viewpoints and opinions expressed in the Hakiryah Newspaper are solely those of
the editors and reporters - unless specifically quoted from a named source - and are
independent from any municipal or organizational entity
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 62עיקר אנעקסעישאן
באשטעטיגט אין אלבאני
(פארזעצונג פון זייט )10

נאך אינמיטן ווינטער האבן די איינוואוינער פון די 62
עיקערס ,ווָאס נעמט אריין  30באזונדערע שטחים ,צוגעשיקט
אן אנעקסירונג פעטיציע פאר די קרית יואל ווילעדזש ,און
פאר'ן באורד פונעם טאון אוו פאלם טרי ,אז זיי זוכן צו
האבן אנעקסירט זייער לאנד צו קרית יואל ווילעדזש .איבער
דער אנגלעגענהייט האט די טַאון\ווילעדזש אפגעהאלטן א
"פובליק הירינג" וואו עס איז דיסקוסירט געווארן די פעטיציע,
און ס'איז דערויף איינשטימיג באשטעטיגט געווארן דורך די
ווילעדזש און טאון באורדס .די קומענדיגע פאזע איז געווען,
א "רעפערענדום" און דאס איז פארגעקומען דאנערשטאג
בחוקתי ,מאי  30למספרם ,ווען די אנעקסירונג איז באשטעטיגט
געווארן דורך די איינוואוינער פון די  62עיקערס.
איינמאל די אנעקסירונג איז שוין אריבער אירע וויכטיגע
פאזעס ,ס'איז באשטעטיגט דורך די ווילעדזש-טאון און דורך
די איינוואוינער ,האט די ווילעדזש זיך געקענט נעמען ערלעדיגן
די לעצטע ביוראקראטישע שטאפלען אין דעם געביט .און
פַארגַאנגענעם פרייטָאג בהעלותך איז די אנעקסירונג געפיילט
געווארן ביי די סטעיט ,דער אנעקסירונג איז ב"ה באשטעטיגט

געווארן .אצינד איז פארבליבן צו אדאפטירן די נייע זאונינג,
אז די  62עיקערס זאל האבן די זעלבע זאונינג ווי גאנץ קרית
יואל ,סיי אלט-קרית יואל ,און סיי ניי-קרית יואל ,ד.ה .די 164
עיקערס אויף וואס מ'האט שוין אינמיטן ווינטער אדאפטירט
דערויף די קרית יואל זאונינג ,ווי באריכטעט אין א פריערדיגער
נומער.
פאקטיש ,אינעם מאמענטאלן קאלענדאר-יאר פון '19
פונקציאנירן די 'קרית יואל ווילעדזש' און די 'פאלם טרי טאון'
אלס  2באזונדערע רעגירונג קערפערשאפטן ,אין טעכנישן זין ,ווייל
די יעצטיגע ערפאלגרייכע איניציאטיוו צו פולקאם צאמשמעלצן
די ביידע גרעניצן טוט נישט אויטאמאטיש אויפלעזן די 'פאלם
טרי' רעגירונג ,נאר עס דארף באזונדער באשטעטיגט ווערן ביי א
רעפערענדום פאר אלע איינוואוינער פון קרית יואל.
ביי די פארלאפענע  '18נאוועמבער וואלן  -ג' תולדות
תשע"ט ,האבן טויזנ-טער תושבי קרית יואל אריינגע-וועלט
א טאון באורד פאר'ן "טאון אוו פאלם טרי" ,און ארום א יאר
דערויף ,ביי די קומענדיגע נאוועמבער וואלן פון  – '19פרשת
לך תש"פ ,וועלן תושבי קרית יואל דארפן באשטעטיגן ביי א
רעפערענדום צו מען וויל פאראייניגן ביידע רעגירונגען אלס
איינס ,און אויב יא ,וועלכע ס'זאל בלייבן ,און אז ס'ווערט דאן
אנטשידן ,וועט די טאון אוו פאלם טרי פארבלייבן אן קיין שום
אייגענע רעגירונג כח ,און די נייע ערוועלטע טאון באורד וועט
אויטאמאטיש אויפגעלייזט ווערן ,אין די ענדע  '19נאכ'ן דינען
איר ציל  1יאר.
כעיר שחוברה לה יחדיו.

!äøäæàå äù÷á
èæàì ñò ïåà ,ïñàâ éã óéåà ïèà÷àìô øòèøòãðåä ïòâðàäòâ ïøòåå ñò éåå éåæà
èàèù ïéà âðåðòãøà ïåà èéé÷ðééø éã èøòèù ñàåå ,õåîù òâéãìàååòâ à øòáéà

ïòâðòä åö èáéåìøò èùéð æéà ñò æà øéî ïãìòî øòáéøòã
øòãà ñðééñ-ôàèñ óéåà ìòéöòôñ ,ïñàâ éã óéåà ïèà÷àìô
ñðòãàù èëàî'ñ ñàåå øòîééá óéåà êéåà éåæà ,ñðééñ ÷éôòøè

éã ïéà ïøòåå ïòâðàäòâ ïìòåå ñàåå ïèà÷àìô òìà
âàè ïáìòæ íòã ïéà ïøòåå ïòîåðòâôàøà ïìòåå ïñàâ
ïòâðåìîàæøàô ,úåáéñî ,ñéèøàô ïëàî ñàåå òìà éã ïèòá øéî
!ïòîòð ñéðòèðò÷ åö òèéá ïìàæ ,ñìéòñ øòãà
÷ðàã èéî

èðòîèøàôòã ñ÷øàåå ÷éìáåô éã
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מאַסיווע "טראַפיק שטודיע" רוקט זיך
פאָראויס נאָך ערהאַלטן די דאַטאַ-באַריכטן

ווי שוין ברייט באריכטעט עטליכע חדשים
צוריק אין "הקרי'" ,האט די הנהלת ה'ווילעדזש זיך
אריינגעלאזט אין א מאסיוון פראיעקט דורכצופירן
א גרויסארטיגע און זעלטן-פארצווייגטע "טראפיק
שטודיע" צו אדרעסירן די טראפיק געברויכן אין
שטעטלַ ,אלס רעזולטַאט פונעם שנעל-גאלאפירנדן
וואוקס פונעם שטעטל ,וואס וואקסט שנעלער און
גרעסער ווי א געווענליכע שטאט ,בליעה"ר .און
דָאס איז אלעס צום פארדאנקן צוליב וואס די טאון
טעקסעס זענען היי-יאר געקומען צו ק"י ,האט מען
געקענט פינאנצירן די טייערע טראפיק שטודיע.
אין די ערשטע פאזע האט די ווילעדזש
ַארויסגעגעבן א "ביד" וואו עס האבן זיך געמאלדן
עטליכע פירמעס וועלכע האבן שוין לאנגע יארן
עקסּפערטיז אין אזעלכע ברייט-פארצווייגטע
פראיעקטן ,צו גרינטליך שטודירן דעם טרַאפיק-
סטאטוס איבער די שטאט און גוט אראפלייגן
אויפ'ן פאפיר ַאלע ווענדּפונקטן ,פארשידענע
רָאודס ,די טראפיק אנבליק אנבאלאנגט די פיסגייער
און די אויטאס ,ווָאס ַאזוי ַארום וועט מען קענען
אונטערנעמען די נויטיגע שריט און ּפרָאיעקטן
ווָאס וועט העלפן לעזן די טראפיק פראבלעמען,
אין פארעם פון די פארשידענע אפציעס וואס ווערן
גענומען אין באטראכט דורך די אינדזשענירן וואס
ווערן אויפגענומען פאר דעם צוועק.
ענדגילטיג איז געשלאסן געווארן ַא קאנטראקט
מיט די פראמינענטע ָאלבַאני-באזירטע "קרעיטאן
מעינינג אינזשענירינג" פירמעCreighton Manning( ,
 ,)Engineeringוואס איז ברייט-בארימט מיט אירע
פראיעקטן וואס זי האט אהערגעשטעלט אין דער
פארגאנגענהייט.
נאך אינמיטן ווינטער האט די פירמע ארויסגעגעבן
איר ערשטער פארשלאג איבער א "קאמפריהענסיוו
טראפיק שטודיע" ,וואו זיי טוען דעטאלירן ווען
און ווי אזוי זיי גייען דורכפירן די שטודיע ,און ווי

לאנג זיי קלערן אז דאס דארף געדויערן .דערויף איז
פארגעקומען די ערשטע מיטינג צווישן די פירמע
און די ווילעדזש באורד ,וואו מ'איז אינאיינעם
אריבער די פרטים וואס זיי הָאבן דעטאלירט אינעם
פארשלאג.
אין די נאכפאלגנדע וואכן האט די פירמע זיך
גענומען גרייטן איינצופעדע-מען די שטודיע ,ווי די
תושבים זענען געוויס עדות ,און ווי די ליינער פון
די הקרי' ווייסן שוין זענען פלוצים 'ארויסגעוואקסן'
ביי  9סטראטעגישע פארנומענע אינטערסעקשאנס
הויכע זוילן וואס מ'האט שוין פארדעכטיגט מיט
ווער-ווייסט-וואסָ ...אבער דאס זענען געווען
סאפיסטיקירטע קאמערעס ווָאס האבן פילמירט די
טראפיק באוועגונגען אין א פעריאד פון ספעציפישע
פארנומענע טעג און שעות .די פירמע גייט ַאצינד
ַאריבער די אלע אינפָארמַאציע ,אָ ּפציילנדיג
איינציגווייז יעדע קַאר ָאדער טרָאק וואס איז דורכ-
געפָארן ביי די אלע פונקטן ,און אויך יעדן פיסגייער
וואס איז דארט אריבער.
'יעדע שטימע ציילט' ,איז מען געוואוינט צו
ליינען ביי א וואל-סעזאן ,אבער דא זאגט זיך א
קנייטש אנדערש' :יעדע באוועגונג ציילט' .יעדער
ריר וואס די מאשינקע כאפט אפ וועט עווענטועל
שפילן א ראלע אין בַאשטימען די לעזונגען פאר'ן
טרַאפיק-אישו איבער די גאנצע שטאט.
נאך עטליכע וואכן וואס די פירמע הָאט געזַאמלט
דאטא וואס די מאשינען הָאבן צוגעשטעלט ,האבן זיי
אפגעשיקט זייער ערשטער באריכט צו די ווילעדזש
קארידארן ,ווָאס דאס הָאט שוין געגעבן א שטיקל
בליק אין וואספארא ריכטונג און ווָאספַארַא שריט
צו נעמען צו פַארריכטן דעם טרַאפיק-פראבלעם.
עס איז העכסט אינטערעסאנט איבערצוגעבן
מערקווירדיגע 'פאקטן און ציפערן' וואס קומען
ארויס פון די ערשטע באריכטן פון די פירמע.

# of Pedestrians
Friday Peak
Hour

AM Peak
Hour

PM Peak
Hour

Development

178

253

185

1 Acres Rd/Lemberg Ct

90

17

20

2 Daj Blvd/Stropkov Ct

173

400

265

3 Garfield Rd/Eahal Ct

54

23

7

4 Meron Dr/Prag Blvd

33

54

47

21

13

7

75

75

34

15

24

3

639

859

568

5 Mountain Rd/Karlin Blvd-Sasev Ct
6 T
Taylor Ct/Filmore Ct
7 V
Van Buren Dr/Quickway Rd
8 Zenta Rd/Carter Ln
T
Total

זופניק-בעיקערטאון-דינוב
ישראל ּ
אינטערסעקשאן
ביים גָאר-פַארנומענעם אינטערסעק-שאן פון
ישראל זוּפניק-בעיקערטאון-דינוב אינטערסעקשאן
הָאט מען ווי נאטירליך ַאראָ ּפגעשטעלט אזא
מאשינקע ,ווי די דורכגייער הָאבן בַאמערקט די
הויך-שטרעקיגע קַאמערע-זויל וואס שטארט אויס
ביים שפיץ-פונקט ווען מ'דרייט זיך ַאריין פון
בעיקערטאון ארויף צו שכונת ברך משה.
מ'קען זָאגן ַאז דער אינטערסעקשָאן איז איינע פון
די סטראטעגיסטישע ּפונקטן וואו עס נויטיגט זיך אין
גָאר דרַאסטישע אונטערנעמונגען צו פַארבעסערן
און פַארזיכערן דעם פַארנומענעם טרַאפיק ,סיי
פַאר'ן טרַאפיק און סיי פאר די הונדערטער פיסגייער
אינעם געגנט ,וועלכע זוכן ָאנצוקומען צו און פון
שכונת ברך משה.
דאס איז נאך קליין געלט ווען מ'רעכנט צו די
ארטיגע העפטיגע קאמערציאלע אקטיוויטעטן ,פון
די צענדליגער באסעס וואס טראגן און ברענגען די
טויזנטער מיידלעך צום בית רחל קאמפלעקס ,צו
דער ת"ת אויף ראצפערט ,און צום בנין פון שערי
חמלה ,און ווי אויך דער פארקער פון די ארבייטער
און ליפערונגען צו און פון דעם בית השחיטה
המהודרת.
ממילא איז דער אינטערסעקשאן פון די
וויכטיגסטע אויף דער ַאגענדע צו טראנספארמירן
די גאס מיט ברייטערע רָאודס ,פיסגייער סעיפטי
אינזלען ,טוירן-לעינס ,און נאך וויכטיגע חידושים,
אז ס'זאל קענען בריוח דערהייבן דעם העפטיגן
פארקער און וואס עס גייט נאך צוקומען בס"ד.
בעפָאר אינסטָאלירן די קַאמערעס הָאט די פירמע
זיכער געמַאכט אויסצוקלויבן די פארנומענסטע
צייט אין טאג ווען דער פונקט זעט דעם גרעסטן
פארקער ( ,)highest peakווען די קַאמערעס זאלן
אָ ּפכאַ ּפן דעם פארקער ,ווי למשל אין אינדערפרי
און נָאכמיטָאג שטונדן ווען די יונגלעך און מיידלעך
גייען און קומען פון חדר/סקול א.א.וו.
צו האבן א שטיקל השגה וואס עס טוט זיך דָארט
אפ אין א געווענליכן צופרי (פאר ווער עס דרייט
זיך נישט אין יענעם געגנט אין די צייטן) ,איז גענוג
בלויז צוצוברענגען ַא בַאריכט וואס שילדערט
ציפערן באזירט אויף א פילמירונג נעבן דעם "בית
רחל קָאמּפלעקס" אין אן איינפאכן דאנערשטאג
צווישן  8:20און  9:30צופרי ,ווען בלויז אין די 70
מינוט זענען דארט טראנספארטירט געווארן 3,714
קינדער בליעה"ר ,נישט ַאריינגערעכנט די קינדער
אונטער !5
דער שטודיע-באריכט ווָאס איז צוגעשיקט
געווָארן צו די ווילעדזש ַאנטהַאלט ציפערן
פון געזאמלטע אינפארמאציע ביי " 9טריפ
דזשענערעישאן" – ביי פארנומענע פונקטן וואו
עס פארן אריבער אסאך קארס און באסעס ,וואו די
פירמע הָאט אינסטאלירט די קאמערעס ,און ַאזוי
אויך הָאט די שטודיע ַאריינגענומען די פיסגייער

דאטא באריכטן פון די שטודיעס  -אויבן :באריכט איבער צאל פיסגייער  -אונטן :באריכט איבער צאל אויטאס

וועלכע גייען ַאדורך די גַאסן אין די פַארנומענע
שטונדן.
פאלגנד זענען די  9אינטערסעקשאנס)1 :
עיקערס-לעמבערג  )2דעעש-סטראפקוב  )3דינוב-
בעיקערטאון  )4גארפיעלד-אוהעל  )5מירון-פראג
 )6מאונטען-קארלין-סאסוב  )7טעילאר-פילמאר )8
ווען ביורען-קוויקוועי  )9זענטא-קארטער.

דעעש-מירון אינטערסעקשאן

ווי שוין ברייט באריכטעט אין די הקרי' פון
חודש חשון ,איז אינערהאלב די צענטראלע גאסן
טראנספארמאציע אין שטעטל געלאזט געווארן
אין גאנג אן אייגנארטיגע שטודיע איבער א
"ראונדעבאוט" ,אהערצושטעלן א פראקטישע
טראפיק צירקולאציע ביים פארנומענעם פינף-
מירון-פראג-דעעש-דרוהביטש,
קָארנער,
אינטערסעקשאן .עס איז דאן גלענצענד געשילדערט
געווארן איבער די מאסיווע אינזשענירונג דילעמא
פון 'רונדיג' אדער 'דריי-עקיג' ,דעטאלירנדיג די
מעלות און חסרונות פון יעדע ווערסיע.
עס איז נישט קיין גרינגער אדער שנעלער
אויסוואל .ביידע וועגן האבן מעלות ,לויט די
באגרעניצטע מעגליכקייטן וואס מ'קען מאנעוורירן
לויט'ן יעצטיגן אויסשטעל צו עפעס בעסערס.
פארשטייט זיך אז אינעם חשבון פון די טראפיק
שטודיע טוט מען זיך שטארק קאנצענטרירן
צו שענקען א קראנטע באאבאכטונג ביי יענעם
טעטיגן אינטערסעקשאן ,ווייל דא דארף די שטודיע
אורטיילן איבער עפעס וואס ליגט אויפ'ן וואגשאהל,
ענטשיידן צווישן צוויי גרויסצוגיגע אפציעס ,וואס
עס איז בעסער.
דער אנפירער פונעם שטודיע פראיעקט האט שוין
באריכטעט פארשידענע מיינונגען ,די געזאמלטע
דאטא ווארפט שוין א שטיקל שיין איבער וועלכע
דירעקציע צו גיין אין דעם דילעמא ,און די פירמע
איז אצינד שטארק אקטיוו צו גענוי אנאליזירן די
ראונדעבאוט אלטערנאטיוו .לויט זיינע געפינסן
וועט מען עס אבער נישט קענען אפשאצן אלס
זעלבסטשטענדיגע טראפיק ווינקל .מ'דארף דערצו
ענדיגן זאמלען אינפארמאציע איבער די טראפיק
סטאטוס אין די גאנצע שטאט ,און אויך ווי אזוי
די שטאט וועט אויסגעבויט זיין אין צוקונפט ,און
הערשט דאן וועט מען האבן די מעגליכקייט צו געבן
קראנטע און אפעקטירבארע רעקאמענדאציעס,
ווארום יענער אינטערסעקשאן איז עפעס וואס
ווערט באנוצט דורך א גרויסע צאל מאטאריסטן פון
איבער די גאנצע שטאט ,ס'איז דאך א שארט-קאט
וואס פארבינדט די צוויי קעגנזייטיגע טיילן ,און עס
קען נישט געשאצט ווערן בלויז מיט'ן חשבון פון
די איינוואוינער פון די באטרעפנדע ארומיגע גאסן.

*

די שטודיע דארף געדויערן ארום  6-5חדשים,
אין דעם איז אריינגערעכנט די דאטא קאלעקטירונג
וואס נעמט צווישן  4און  8וואכן  -אבער דאס
רעכנט נישט אריין שבתים וימים טובים אינצווישן,
אדער שווערע וועטערס ,אדער אן אפהאלט מצד
אן אנגעשטרענגטע ווירטשאפט ביי דער פירמע,
וואס טוט מינימוזירן די טעג אפציעס ,און וועט
ווארשיינליך עטוואס אויסציען די  8-4וואכן –
און נאכדעם וועט געדויערן נאך א  8ביז  12וואכן
אהערצושטעלן מאפעס און בילדער פון אלע
שטודיעס ,דאן וועלן זיי אויפקומען מיט לעזונגען
פאר אלע פראבלעמען און די קאסטן פאר אלע
לעזונגען ,דערנאך וועט די הנהלת הווילעדזש
באשלוסן וועלכע פון די איינשטעלונגען וועלן
זיין די ערשטע און וועלכע צווייטע ,אלעס לויט די
וויכטיגקייט און די קאסטן דערפון .דאן וועט מען
אויפנעמען א קאנסטרוקציע פירמע ַאהערצושטעלן
די מאסיווע ראוד אויסברייטערונגען.
אצינד אנהויב יולי קומט פאר א זיצונג מיט
ווילעדזש פארשטייער און די טראפיק אינזשענירן,
צו דיסקוסירן די ווייטערדיגע פארשריט ,באזירט
אויף די געשאפענע געפינסן און אינפארמאציע.
ווי ס'שיינט האלט מען מיט די שטודיע נענטער ווי
ווייטער ,און האפנטליך וועט נישט צו לאנג דויערן
ביז מ'וועט ממשות'דיג אנהויבן אימפלענטירן די
רעקאמענדירטע לעזונגען ,צו דער ערווארטונג
און צופרידנהייט פון אלע תושבים ,פיסגייער און
מאטאריסטן צוגלייך.
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 4נייע קוועלער ,פון אריבער 500,000
גאלאן א טאג ,וואַרטן אצינד אויף סטעיט
באַשטעטיגונג צו קענען אַריינגיין אין דינסט
גענוג פאר'ן געברויך פון נאך אריבער טויזנט פרישע דירות אין קרית יואל

דער וואסער דעפארטמענט אפערירט
מיט א נעץ פון באלד צוויי-צענדליג
קוועלער ,וואס יעדע איינס פאר זיך איז
א רינגעלע אינעם קייט צו סערווירן די
איבער דרייסיג טויזנט תושבים כ"י מיט
וואסער ,דאס מערסט-לעבנסוויכטיגע
מענטשליכע באדערפעניש.
רוב קוועלער געפינען זיך אינערהאלב
די קרית יואל'ע גרעניצן ,און טייל
דערפון אינעם ארום ,צי אין מאנרא
אדער וואודבורי ,און די סאמע-גרעסטע
קוועלער געפינט זיך גאר אין קארנוואל,
די נייע שפרודלדיגע קוועלער וואס
שטעלן צו ַא גָאר גרויסע טייל פונעם
סופליי.
ווי שוין בארירט אין פאריגן נומער
פון הקרי' ,איז די פייפליין באנייאונג
א ישועה גדולה וואס לאזט זיך נישט
באשרייבן ,עלימינירנדיג דעם וואסער
קריזיס מיט וואס קרית יואל האט זיך
געמוטשעט די לעצטערע יארן ,אבער
דָאס איז נָאר אויף ביזדערווייל .דער
אינערליכער וואוקס איז דראמאטיש ,און
צו דעם קומט צו דער אינדרויסענדיגער
וואוקס פון די הונדערטער משּפחות
וועלכע ציען זיך ארויס קיין קרית יואל,
און די וואסער נאכפראגע שטייגט אויף
א פרעצעדענטלאזן פארנעם.
דער קראנטסטער ענטפער צו די
נאכפראגע ,איז געוויס ,די באנייאונג
פונעם גאנצן פייפליין .ווען מ'וועט
בעז"ה זיך ענדגילטיג קאנעקטן צום
"קעטסקיל עקוואדאקט" אין ניו ווינדסאר
וועט מען האבן בעז"ה אן אומגעצוימטע
וואסער שפע ,א צוטריט צו מיליאנען
גאלאנען פון די סיטי וואסער וואס וועט
אריינפליסן צו די טויזנטער קרית יואל'ער
וואסער-קראנען.
אבער דאס איז עפעס וואס קען נאך
געדויערן  3-2יאר ,און בכלל ,מיט'ן
קעטסקיל עקוואדאקט וועט מען נאך
אלץ דארפן האבן נאטירליכע קוועלער
וואס וועט אלץ מוזן זיין גרייט אלס
בעק-אפ .און נאך א וויכטיגער פאקט.
קוועלער קענען אמאל אויסטרוקענען
אדער פאלן פונעם אריגינעלן קווַאנטום
טַאקע פיל ווייניגער ,ווען עס דינט בלויז
ַא רעזערוו ,ווי איידער ַא קווַאל ווָאס
דינט  .7/24דעריבער איז דער וואסער

בוי פארשריט ביים
ביהמ"ד "אור החיים"
(פארזעצונג פון זייט )27

מקדש מעט.
אין די וואכן פאר פסח איז פארגעקומען
א געהויבענער מעמד "הנחת אבן הפנה"
בראשות פונעם רב שליט"א מיט'ן
השתתפות פון די מתפללי ביהמ"ד .אינעם
מקום היסוד האט דער רב שליט"א אריינ-
געשטעלט די געבענטשטע מטבעות
וואס גיסו כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק
שליט"א האט געבענטשט פאר דעם
צוועק ,און מ'האט דערביי מתפלל געווען
די ספעציעלע תפלות און די קאפיטלעך
תהילים כנהוג.
אצינד שטייט שוין דער דרויסנדיגער
סטרוקטור ,און די עושי המלאכה זענען

דער קוואל אויף דעעש בולעווארד  -איינע פון די פיר קוועלער
דעפארטמענט אלעמאל אין געיעג צו
אנגאזשירן אינעם קוועלער-נעץ פרישע
שפרודלדיגע קוועלער וואס מ'זוכט אפיר
אינעם גאנצן ארום.
ווי מ'האט שוין מיטגעטיילט די
לעצטע עטליכע יאר די גינסטיגע
אנטוויקלונג ,איז פאר'ן וואסער
דעפארטמענט געלונגען צו אנגאזשירן
דריי פרישע קוועלער – דער דעעש
קוואל ,דינוב קוואל און בית השחיטה
קוואל (וואס צוויי דערפון האט מען
אין
דערווייל נאר געמעגט נוצן
עמערדזשענסי פעלער) – בארות מים
חיים מיט א געזונטע שפע ,און אצינד
איז מען העפטיג אינסטרומענטאל דאס
גרייט מאכן צו ַאריינקומען אין באנוץ
אויף פערמענאנט ,וואס גייט נישט
איינס-צוויי; די רייע ּפרָאבעס זענען
שוין ַאריבער און יעצט ווארט מען צו
ערהאלטן פערמיטן פון עטליכע סטעיט
אגענטורן.
אין די יעצטיגע טעג האט דער וואסער
דעפארטמענט דורכגעפירט א טעסט
אויפ'ן פערטן נייעם קוואל וואס געפינט
זיך אויף סעווען ספרינגס רד – .געגרָאבן
געווָארן בערך ַא האלבע יאר צוריק – א
גרויסער קוואל וואס קען ַארויסגעבן ביז
 120גאלאן ווַאסער פער מינוט.
דער סדר ווי אזוי ס'גייט די פראצעדור
פון איינריכטן א נייעם קוואל איז ווי
פאלגנד .צוערשט טעסט מען דעם
קוואנטום ,וויפיל וואסער ס'קען
ארויסגעבן ,און דאס איז זייער א
דרינגנדע טעסט ,ערשטנס צוליב די
פשוט'ע סיבה ,צו האבן די קראנטע
אצינד טעטיג אריינצוציען פלאמבינג,
עלעקטריק ,צענטראלע עיר קאנדישאן,
און אלע אנדערע נויטיגע אינסטאלאציעס.
דער היכל ביהמ"ד וועט זיין אין די
גרויסקייט פון באלד  2,000סקווער-
פיס מיט א הויכן דאך פון  17פיס ווָאס
ַאנטשּפרעכט ַא הרחבת הדעת .אין דער
הייך וועט זיין א סּפעציעלע גאלעריע פאר
די עזרת נשים ,און אויפ'ן אונטערשטן
שטָאק וועט געבויט ווערן א מהודר'דיגע
ּפרַאכטפולע מקוה ,קאווע-שטיבל ,און
אויך א זאל און קיך פאר שלש סעודות און
קידושים.
לויט'ן יעצטיגן ּפלַאן האפט מען
בעז"ה צו קענען מחנך זיין דעם נייעם
ביהמ"ד צום נייעם יאר ,אויף ר"ה תש"פ,
בשעטומ"צ.
לאור באור החיים.

אינפארמאציע וויפיל וואסער מ'וועט
קענען געניסן פון דעם קוואל ,והשנית,
ווייל ס'קען צומאל זיין אז דער קוואל גיט
ַארויס ַא גרויסן קווַאנטום פון וואסער,
אבער דאס שטאמט נישט שליסליך
פונעם אייגענעם קוואל ,נאר ס'ציט פון
ווייטערע שטרעקעס און עס קען גאר
זיין אז ס'שאדט פאר ארומיגע קוועלער,
דארף מען זיכער מאכן אז קיינער האט
נישט קיין שום שאדן דערפון.
טוט מען ביי אזא טעסט פעסטשטעלן
פון וואו דאס ווַאסער קומט ,און מ'איז
נישט צופרידן ביז ווי לאנג מ'ווייסט
קלאר אז דער קוואל איז נישט אין א
בחינה פון 'זה נהנה וזה חסר' .צוליב די
פארצווייגטע פראבע דויערט ַאזַא טעסט
בערך  72שעה.
איינמאל די ּפרָאבע איז אריבער ,וועט
מען זיך נעמען אויספרובירן די קווַאלי-
טעט פון די וואסער ,ווען מ'שיקט אפ
עטליכע עקזעמפלארן פונעם וואסער
צום לאבראטאריע ,און ס'דויערט ארום
 6וואכן ביז די רעזולטאטן קומען צוריק.
דערנאך ווערט עס געשיקט צום סטעיט
העלט דעפארטמענט ,און נָאכדעם ווָאס
זיי בַאשטעטיגן ,ווערן ַאלע דָאקומענטן
ַאריינגעשיקט צום סטעיט די.אי.סי
דעפארטמענט פאר די ענדגילטיגע
באשטעטיגונג.
ביי אונזער פאל ביים נייעם סעווען
סּפרינגס קווַאל ,האט מען שוין דורכגע-
פירט דעם טעסט אויפ'ן קוואנטום,
און ווי דער היידראלאדזשיסט
באשטעטיגט איז עס ב"ה טאקע
וואסער וואס באלאנגט פאר דעם קוואל
און נעמט נישט צו פון אנדערע ,און
גלייכצייטיג האט מען שוין אפגעשיקט
די עקזעמפלארן צום לאבראטאריע און
מ'ווארט אצינד אויף די רעזולטאטן וואס
מ'וועט גלייך אפשיקן צו די דערמאנטע
סטעיט דעפארטמענטס ,וואס וועלן עס
האפנטליך גרינג באשטעטיגן.
אין די זעלבע צייט ערווַארט מען ַא
בַאשטעטיגונג פונעם די.אי.סי .פאר די
אויבנדערמַאנטע דריי קוועלער וואס
מ'האט אריינגעברענגט פַאר'ן בַאנוץ אין
די לעצטע תקופה :דער דעעש קוואל,
דינוב קוואל און בית השחיטה קוואל.
די דריי קוועלער זענען שוין ַאריבער
ַאלע ּפרָאבעס און ערווַארטן ַאצינד צו
בַאקומען פערמענַאנטע בַאשטעטיגונג,
און מ'האפט דאס עררייכן אינגיכן.
אזוי איז דער וואסער דעפארטמענט
כסדר פַארנומען זיכער צו מאכן אז די
טויזנטער איינוואוינער האבן צוטריט
צו די זויבערסטע וואסער פונעם ריינסטן
קוואליטעט ,מיט א שפע גדול בעז"ה.
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איינקויפער און באַזוכער
בענעפיטירן שטאַרק פון נייעם ריזיגן
"ביזנעס סענטער-פארקינג לאט"
די פילצָאליגע איינקויפער און בַאזוכער אין די געשעפטן און ָאפיסעס פון די
ביזנעס סענטער בנינים ,בענעפיטירן די טעג שטַארק פון די  110צוגעלייגטע
ּפַארקינגּ-פלעצער ווואס איז נָארווָאס געעפענט געווָארן און ברענגט א שטַארקע
דערלייכטערונג אין די גַאנצע ַארום.
ווי שוין בַאריכטעט אין די הקרי' ווָאס איז ערשינען לקראת חג הּפסח העעל"ט,
הָאט דער הנהלת הביזנעס-סענטער אינוועסטירט אומגעהויערע כוחות בַאגלייט
מיט שווערע געלטער ,כדי ַאהערצושטעלן דעם גרויסן ּפַארקינג-לַאט אינעם
זייט פונעם ערשטן ביזנעס סענטער ,צו ערמעגליכן פאר די קונדן ,געשעפט און
ָאפיס-אייגענטומערַ ,ארבעטער און נָאך ,צו קענען ּפַארקירן מיט הרחבת הדעת.
ווי שוין בַאריכטעט ,איז ָאריגינעל געווען געּפלַאנט ַאז דער שטח וואו
דער ּפַארקינג-לַאט איז ַאהערגעשטעלט געווָארן ,זָאל בַאנוצט ווערן ַאלס
צווייטער פַאזע פון דעם ּפַארק-ענד-רייד ווָאס געפונט זיך דָארט דערנעבן.
אינאיינעם מיט'ן דרינגענדן געברויך פון נייע ּפַארקינגּ-פלעצער פאר די ביזנעס
סענטערן-בַאנוצער ,הָאט מען שוין געהַאלטן אינמיטן די מַאסיווע ּפלַאנירונגען,
ַאהערצושטעלן א צוויי שטָאקיגער ּפַארקינג-לַאט ,די ערשטע שטָאק ַאלס
ּפַארקינג-לַאט פאר די ביזנעס סענטערן-בַאנוצער און די אויבערשטע שטאק
ַאלס פַאזע  2#פון דעם ּפַארק-ענד-ריידָ .אבער צוליב ווָאס די ַארבעט ווָאלט
זיך פַארצויגן אויף צו לַאנג ,אין די צייט ווָאס דער ּפַארקינג-געברויך איז
שוין א דרינגענדער ממש אויף מָאמענטַאל ,הָאט די הנהלת הקרי' בַאשלָאסן
ַאוועקצוגעבן א פרישן שטח סּפעציעל דעזיגנירט פַאר'ן ּפַארק-ענד-רייד פַאזע
 – 2#וועלכע הַאלט יעצט ביים ענדע פון די דעזיין ּפלענער און וועט דורכגיין
אלע ביוראקראטישע פראצעדורן דורך די פארשידענע סטעיט און פעדעראלע
אגענטורן  -און דער שטח ווָאס איז ָאריגינעל געווען צוגעגרייט פאר דעם ,איז
איינגעריכטעט געווָארן ַאלס דער סּפעציעלער ּפַארקינג-לַאט פאר די ביזנעס
סענטערן-בַאנוצער.
די גאנצע צייט הָאט דער הנהלת הביזנעס סענטער ַאריינגעלייגט
איבערמידליכע כוחות צוצואיילן מיט די ַארבעט  -טראץ ס'איז געווען גאר א
שווערע ארבעט וואס נעמט אריין דאס אויפשטעלן א מאסיווער ריטעינינג וואנט
 און אין די טעג פַאר'ן יום טוב שבועות העעל"ט ,איז דער ּפַארקינג-לַאט ב"הגעווָארן גענצליך פַארענדיגט ,צוברענגענדיג פרישע ּ 110פַארקינגּ-פלעצער
פאר די בַאנוצער פון דעם גַאנצן שטח ַארום.
אין די טעג פַאר'ן יום טוב ,ווען דער פַארקער איז געווענליך מער ָאנגעלייגט
מיט איינקויפער ,איז דער ּפַארקינג-לַאט שוין געווען גָאר נוצבַאר ,און מ'הָאט
דערקענט דעם שטַארקן הרחבת הדעת ווָאס דער ּפַארקינג-לַאט ברענגט פאר די
קונדן אין ַאלע געשעפטן.
סּפעציעל איז דער ּפַארקינג-לַאט א דבר בעתו אין דעם איצטיגן זומער-סעזָאן,
ווען די געשעפטן איבער די גַאנצע שטָאט זענען געווענליך מער ָאנגעלייגט מיט
קונדן פון די זומער-איינוואוינער און פון די ַארומיגע קָאנטרי'ס ,וועלכע טרעפן
ַאצינד ב"ה ברייט ּפלַאץ וואו צו ּפַארקירן ,פַאר'ן אייגענעם בַאקוועמליכקייט ,צו
קענען איינקויפן מיט הרחבת הדעת בעז"ה.

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל
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טראנספארטאציע דעפארטמענט

אנווייזונגען

וויאזוי צו אפשטעלן
ווילידזש-באסעס!

ווייזט פאר'ן
דרייווער!

'נישט' דורך
קינדער!

'ווילידזש-באס-סטאּפס' ווערן
ַ
אזוי ווי די
פארניצט אויך פאר אנדערע צוועקן דורך
איינוואוינער וואס ווארטן אויפצושטייגן אויף
אנדערע באסעס ,און דאס זיך אפשטעלן
ביי יעדע באס-סטאפ קאסט אסאך טייערע
צייט פאר די רייזנדע ,דערפאר אויב ווילט

אזוי ווי עס מאכט זיך פילע מאל אז קינדער
הייבן אויף די האנט פאר'ן ווילידזש-באס,
אלס א סימן זיך אפצושטעלן ,אבער
ס'שטעלט זיך ארויס אלס א שפיל ,דערפאר

וועלן אונזערע באס-דרייווער זיך
אפשטעלן נאר ווען די עלטערן אדער
אן ערוואקסענער הייבט אויף די
האנט ,און 'נישט' ווען א קליין קינד הייבט

איר אז דער ווילידזש-באס זאל זיך
אפשטעלן פאר אייך ווען איר שטייט
ביים באס-סטאפ ,ביטע ווייזט מיט'ן
האנט פאר'ן דרייווער זיך אפצושטעלן

מ'ווארט
ַ
אויף די האנט ,און אויך נאר ווען
ביים ווילידזש-באס-סטאפ.

(מאכט זיכער אויפצוהייבן גענוג צייטליך
אז דער דרייווער זאל אייך באמערקן זיך
צו קענען אפשטעלן ,און נישט די לעצטע
מינוט ווען ס'איז שווער צו געבן א שטעל-
אפ דעם באס).

גלייכצייטיג טוען מיר דערמאנען די
עלטערן' ,נישט' צו שיקן "קינדער
אליינס" אויפ'ן באס אן די אויפזיכט פון
ערוואקסענע.

מיט דאנק פאר אייער פארשטענדעניש און קאאפעראציע

ווילידזש טראנספארטאציע
דעפארטמענט
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יערליכע "אינסּפעקשאָן" דורכגעפירט
אויף ווילעדזש באָס-דרייווערס און באָסעס

דער ווילעדזש טראנספארטאציע
סיסטעם דארף זיין פולקאם אויסגע-
האלטן לויט די פארשריפטן פון די
פעדעראלע און סטעיט טראנספארטאציע
אגענטורן ,און מטעם די סטעיט ווערט
יערליך דורכגעפירט א גרינטליכע
אינספעקציע וואס מאכט זיכער אז דער
טראנספארטאציע סיסטעם פונקציאנירט
לויט די פָארשריפטן פון די רעגירונג.
די אינספעקציע קומט איינגעטיילט
אין  2פאזעס .צום ערשט קומען ּפערזענ-
ליך ַאראָ ּפ פארשטייער פון די די.או.טי.
און פירן דורך אן אונטערזוכונג אויף די
רעקָארדס פון די דרייווערס ,און שפעטער
קומען זיי נָאכַאמָאל ַאראָ ּפ דורכצופירן
אן אינסּפעקציע אויף די באסעס.
פַארגַאנגענעם פרייטאג בהעלותך
איז פארגעקומען די אינספעקציע אויף
די דרייווערס ,וואו די סטעיט די.או.
טיַ .אגענטורן זענען ַארויפגעקומען אין
ווילעדזש ָאפיס און הָאבן אפירגענומען
דעם פייל פון יעדן דרייווער און דאס
גרינטליך ַאנַאליזירט ,דעטאל ביי
דעטאל ,צו זען צי אלעס שטימט לויט
זייערע אייגנארטיגע רעגולאציעס.
אין די פיילס ווָאס זיי קוקן איבער
ווערן דאקומענטירט די אינפארמאציע
פון יעדן דרייווער באזונדער .יעדע באס
פירמע דארף האבן א "טוירד ּפַארטי
סערטיפייט עקזעמינער" וואס שטעלט
צו פאר די דרייווערס די טרענירונגען און
טעסטס וואס ער גייט אריבער סיי פאר
מ'נעמט אים אויף ,און אזוי אויך כסדר
ווען ס'קומט אפיר פרישע טרעינירונג און
איבונגען צו זיין גוט באהאווענט אין די
אחריות'דיגע ראלע פון פירן א באס.
דער ווילעדזש טראנספארטאציע דע-
פארטמענט האט א היימישן עקזעמינער

וועלכער טרענירט די נייע דרייווערס ,און
פירט אויך דורך די  2יערליכע טרענירונ-
גען פאר די עקזיסטירנדע דרייווערס.
די אלע טרענירונג אינפארמאציע און
טעסטס צייכענונגען ווערן פארצייכנט
אינעם פייל וואס ווערט באשטימט פאר
יעדן דרייווער ,און די אינספעקטארן
קוקן דָאס גוט דורך ווען זיי קומען אראפ
צו די אינספעקציע.
דער ווילעדזש טרַאנסּפָארטַאציע
דעּפַארטמענט פַארמָאגט ַאצינד פיר פול-
טיים און ּ 5פַארט-טיים דרייווערס ,און
ביי דער יעצטיגער אינספעקציע האבן
די אינספעקטארן זיך אויסגעקליבן צוויי
פיילס ווָאס זיי הָאבן סּפעציעל גרונטליך
דורכגעקוקט ,און זיי האבן אויסגעדרוקט
א שטארקע צופרידנהייט דערפון,
זָאגנדיג פַאר'ן ווילעדזש ַארבעטער" ,מיר
זענען שטַארק באאיינדרוקט וויַאזוי עס
ווערט ַאזוי אחריות'דיג און מסודר'דיג
בַאגלייט".
פַארגַאנגענעם מיטוואך שלח איז
פארגעקומען די צווייטע אינסּפעקציע,
אויף די באסעס זעלבסט.

ביי די אינסּפעקציע קענען זיי
אויסקלויבן סיי וועלכע בָאסעס פון די
בָאסעס-פלָאטע דָאס צו אינספעקטירן,
און וואס זיי קלויבן אויס וועלן זיי דָאס
גרונטליך דורכגיין מרישא ועד גמירא.
די אינסּפעקטָארן הָאבן קודם בַאזוכט
אינעם ּפַארקינג-לַאט פון די ווילעדזש
בָאסעס אויף פַארעסט רד .נעבן דעם
ָאווערּ-פעס ,וואו זיי האבן אויסגעקליבן
צוויי באסעס ,ווען איין באס איז אריבער
א לייכטע אינספעקציע ,און דעם
ַאנדערן בָאס האבן ַאריבערגעפירט צו
"הערשי'ס" ריפעיר שאפ ,וואו ס'זענען
דא אלע נויטיגע געצייגן ,און מ'האט
אויפגעהויבן דעם באס און גרונטליך
דורך אלע רעדערַ ,אזוי אויך דעם
מאטאר ,די ברעיקס ,א.א.וו .פון וואס זיי
זענען ַארויס גאר שטארק צופרידן.
אזוי איז ב"ה ערפאלגרייך אריבער
ביידע אינספעקציעס ,ווען אלעס איז
באשטעטיגט געווארן אלס הונדערט
פראצענט אויסגעהַאלטן ,זיכער און
לעגאלָ ,אן קיין שום ווייאלעישאן אדער
סיי וועלכן מיסברויכן.

" '20צענזוס"
בעפאָרברייטונג
(פארזעצונג פון זייט )29

אומאויפהערליך.
דאס האט גאר שטארק אויסגעמאכט
פאר'ן וואוילזיין פון קרית יואל ,און
די רעגירונג אינסטאנצן האבן ווי
פארשטענדליך זיך אנגעהויבן מער צו
רעכענען מיט די שטאט פון חסיד'ישע
איינוואוינער .אלע פראיעקטן במשך די
פארגאנגענע יארן איז צו פארדאנקען
דאס וואס קרית יואל'ער איינוואוינער
האבן אקטיוו אנטיילגענומען אינעם
צענזוס ציילונג און קאאפערירט מיט די
פעדעראלע איינגעשטעלטע.
דערפאר פאר אייער אייגענע
אינטערעסע און פאר די טובה פונעם
גאנצן ציבור ,מאכט זיכער אז איר און
אייער גאנצע משּפחה ווערן גערעכנט
אינעם צענזוס ציילונג.
אגב ,אלס אינטערעסאנטקייט ,אויסער
די אפיציעלע צען-יעריגע ציילונג ,גיט
די צענזוס ביורא ארויס יעדע שטיק צייט
אן אפשאצונג וואו דער וואוקס האלט
אומגעפער ,באזירט אויפ'ן באטראכטן
דעם געגנט איבער איר וואוקס
שטאפל דורכאויס איר היסטאריע ,און

פראצענטואל וויפיל ס'דארף יעצט
פארמאגן .דאס ווערט גערופן א "צענזוס
פיגור עסטימעיטס" .צוליב דעם וועט
מען כסדר זען אין די נייעס איבער
'פריש פארעפנטליכע ציפערן' וכדומה,
וואס איז נאר א געשאצטער חשבון און
ס'קומט גארנישט צו צום קראנטקייט
פונעם אפיציעלן צענזוס ציילונג יעדע
 10יאר.
א ביישפיל קען מען זען ביי קרית יואל
וואס האט אין  '10געהאלטן ביי 20,175
נפשות ,און לויט די פובליק רעקארדס
וואס די צענזוס גיט יעדע שטיק צייט
ארויס ,האלט עס לויט זיי ביי ארום -23
 24טויזנט ,בעת אין פַאקט האלט עס
שוין ביי איבער דרייסיג טויזנט נפשות
בליעה"ר וכ"י.
דָאס ברענגט שטַארק ַארויס די
וויכטיגקייט ַאז יעדער איינציגער יחיד
זאל אטיילנעמען אינעם צענזוסַ ,אזוי
וועט מען קענען הָאבן דעם ּפונקטליכן
ציפער פון די נפשות און פון די משּפחות,
און דָאס וועט גָאר שטַארק אויסמַאכן צו
קענען געניסן פון מער סערוויסעס ווָאס
איז נוגע דעם ציבור בכלל ,ווי פַאררעכטן
די גַאסןּ ,פובליק סעיפטי ,ווַאסער,
קריטישע הילף פאר העלט ,עדיוקעישאן,
מצילי אש ,אד"ג .און סיי די סערוויסעס
ווָאס איז וויכטיג פַאר יעדן יחיד ווי
פריער געשמועסט.

פארזיכערט
ריוואטקייט איז ַ
אייער ּפ ַ
(פארזעצונג פון זייט )29

טייל פון די באסעס ,פארקירט אינעם ווילעדזש פארקינג-לאט
אויף פארעסט רד .נעבן דעם אווער-פעס

ָא ו  -ע נ ד ַ -א ר ו ו ָא ר נ ט א י ב ע ר נ י י ע ם ס ָא ר ט ש ו ו י נ ד ל :

שווינדלער סטראַשען מיט'ן אָּפהאַקן
עלעקטריק אויב מ'באַצאָלט נישט דעם ביל

די או-ענד-אר יוטיליטי פירמע
האט נארוואס פובליצירט פאר אירע
קאסטומערס ַא ווָארענונג צו זיין אויף
דער ווַאך איבער דעם נייעם סארט סקעם
מיט וואס פיפיגע שווינדלער באגייען זיך
לעצטנס אויף א גרויסן פארנעם.
דער סקעם ארבעט ווי פאלגנד.
דער שווינדלער שטעלט זיך פָאר
אלס או-ענד-אר ארבייטער וואס איז
באאויפטראגט אנצורופן קאסטומערס
איבער זייערע אנגעבליכע אומבאצאלטע
עלעקטעריק בילס .זיי סטראשען אויפ'ן
טעלעפאן אז זיי וועלן זאפארט אפהאקן
די עלעקטעריק סערוויס אויב מ'וועט זיי
נישט שוין באצאלן דורך א דעביט קַארד
אד"ג דעם או-ענד-אר ביל.
או-ענד-אר קלערט אויף  2וויכטיגע
סיבות ווָאס ַא מענטש זאל נעמען אין
חשבון פארוואס אזא סארט טעלעפאן-
רוף קען נישט זיין אמת.
 :)1או-ענד-אר וועט קיינמאל נישט
אקצעפטירן א באצאלונג פאר זייערע
סערוויסעס דורך דעביט קארדס אדער
ענליכס .דאס האט קיינמאל נישט
ּפַאסירט .זיי נעמען נָאר דורך ַא טשעק
ָאדער די בַאנק ַאקַאונט נומער.
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 :)2או-ענד-אר וועט קיינמאל נישט
סטראשען מיט'ן זָאפָארט אָ ּפהַאקן די
עלעקטעריק און גאז סערוויס פאר'ן נישט
באצאלן א ביל .ווען מ'באצאלט נישט א
ביל וועט מען מאנען דאס געלט דורך א
שטאפלווייזע פראצעדור ,אריינגערעכנט
בריוו אויף די ּפָאסט פון או-ענד-אר צום
קאסטומער איינמאל און נאכאמאל אין א
פעריאד פון עטליכע וואכן ָאדער מָאנַאטן
– און קיינמאל וועט עס נישט פאסירן ביז
עטליכע שעה .דאס איז א פראצעדור וואס
ווערט רעגולירט דורך די ניו יארק סטעיט
פובליק סערוויס קאמיסיע ,און די ניו
דזשוירזי באורד אוו פובליק יוטיליטיס.
דעריבער ,אויב באקומט איר א
טעלעפָאן-רוף פון עמיצן וואס גיט זיך
אן אלס או-ענד-אר איינגעשטעלטער
און סטראשעט מיט'ן אפהאקן אייער
עלעקטעריק אדער גאז סערוויס אין
זעלבן טאג אויב מ'באצאלט נישט
זאפארט דורך א דעביט קארד ,איז
דא איין זאך צו טאן :אראפהאקן דעם
טרייבלָ .אבער די רויבער וועלן זיך נישט
ַאלעמָאל דָא אפשטעלן ,נאר אצינד וועלן
זיי ווערן נאך מער אגרעסיוו.
ס'קען זיך מַאכן אז זיי וועלן זיך אצינד

באנוצן מיט די זעלבע סטראשע אויף א
געשריבענעם פארמאט; זיי וועלן אייך
טעקסטן און דרוקן אויף אייך אז מ'מוז
זאפארט באצאלן דעם א.ג .ביל .מ'דארף
דאס אלעס ָאבער איגנארירן ,ס'רעדט
זיך פון געמיינע שווינדלער וואס ווילן
צונעמען אייער געלט.
מ'דַארף ָאבַאכט געבן נישט צו דריקן
דעם "רידייל" קנעפל .די שווינדלער
זענען היינט זייער סאפיסטיקירט און
ראפינירט ,און זיי קענען אנשטעלן אז
ס'זאל ארויפקומען אויף אייער איי-די
ווען זיי רופן דעם נָאמען פון "ארענדזש
ענד ראקלענד יוטיליטיס" ,אבער ס'איז
א געמיינער ליגנט .געדענקט ,קיינמאל
זָאל מען זיי נישט צוריקרופן ,און אויך
טאר מען נישט קאלן דעם נומער וואס
די שווינדלער געבן ָאן וואו מ'זאל זיי
צוריקרופן .דורכ'ן צוריקרופן טשעפעט
מען זיך צוריק ָאן אין די שווינדלערס ,און
ס'קען זיין שווער לויז צו ווערן פון זיי.
סיי ווען מ'האט א פראגע איבער אן
אומבאצאלטן באלאנס ,איז דער שנעלס-
טער וועג דאס צו פעסטשטעלן דורכ'ן רופן
דעם או-ענד-אר אויטאמאטישן טעלעפָאן
סיסטעם אויף.1877-434-4100 :

אינפארמאציע פונעם צענזוס ביורא ,און אין דעם איז פארשטייט זיך אויך
אריינגערעכנט לאקאלע רעגירונג באאמטע .קיין שום צענזוס ארבייטער
טאר נישט ארויסגעבן פאר קיינעם קיין שום אינפארמאציע פון די צענזוס
דאקומענטן .אויב עמיצער גיט יא ארויס כאטש וואספארא געהיימע
אינפארמאציע פון דעם סארט ,איז ער אויסגעשטעלט צו שטראפן ביז  5יאר
טורמע און  5טויזנט דאלאר געלט-שטרָאף און די גַאנצע קעיס ווערט בטל.
אלס א ביישפיל ווי ווייט די ענטפערס זענען קאנפידענשל און קיינער
קען נישט פארלאנגען פריוואטע אינפארמאציע פונעם צענזוס ביורא ,איז
מערקווירדיג דער באריכט ,אז מיט פילע יארן צוריק ,ווען פרעזידענט טרומאן
האט זיך געגרייט אריבערצוציען צו א נייעם וואוינארט אין ניו יארק ,האט
די פעדעראלע סיקרעט סערוויס געבעטן פון די צענזוס ביורָא א ליסטע פון
איינוואוינער אינעם געגנט ,צוליב זיכערהייט אנגעלעגענהייטן .האט דאן
דער העכסטער געריכט געאורטיילט אז "דער צענזוס איז וויכטיגער ווי די
זיכערהייט פונעם פרעזידענט".
אויף די צענזוס פרַאגע-בויגנס פארלאנגט מען נישט קיין "סאושעל
סעקיוריטי" נומער .די איינציגע סיבה פארוואס מען פארלאנגט יא דעם
מענטש'ס נאמען און אדרעס און די נעמען פון אלע משפחה מיטגלידער ,איז
אז דער צענזוס ביורא זאל נישט דאפלט ציילן עמיצן ,און זאל וויסן וועלכע
הייזער מען האט בטעות אויסגעלאזט ,כדי מען זאל קענען דארט שפעטער
אהינשיקן א צענזוס ארבייטער.
די איינציגע אינפארמאציע וואס ווערט יָא ארויסגעגעבן פאר פארשידענע
פעדעראלע און סטעיט אגענטורן און פריוואטע אונטערנעמונגען ,איז די
טאטאט סטאטיסטיק נומערן פון די געציילטע געגנטער ,אבער נישט קיין
נעמען און ַאדרעסן אויף וואס די סטאטיסטיקס זענען באזירט.
די פארזיכערונגען קעגן ברעכן די צענזוס געהיימניסן זענען זייער
שטַארק אוועקגעשטעלט ,אז קיינער זאל נישט קענען צוקומען צו די
צענזוס קאמפיוטערס פונדרויסן ,און די קאמפיוטער דיסקס אויף וואס די
אינפארמאציע ווערט צונויפגעזאמלט אנטהאלט נישט קיין שום פערזענליכע
אינפארמאציע מיט וואס מ'זאל קענען אידענטיפיצירן פון וואו דער פון
וועמען די אינפארמאציע קומט.
די צענזוס ביורא רעכנט צונויף די ענטפערס אויף די פראגעס (און דאס
ווערט געטאן דורך קאמפיוטערס וואס קענען ליינען די ענטפערס ,אויב
מען צייכנט ָאן ריכטיג אין די קליינע רינגעלעך ,לויט די אנווייזונגען אויפ'ן
פרַאגע-בויגן) און שטעלט דאס צו אינאיינעם מיט די אנדערע פרַאגע-בויגן
ענטפערס ,צו שאפן סטאטיסטיקס וואס ווערן דערנאך געדרוקט און באנוצט
פאר טויזנטער ערליי צוועקן.
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געלעגנהייט פאר ביזנעסער אין קרית יואל צו
אפלייען פאר "מייקרא ענטערּפרייז גרענטס"

אין א פרישע פאזיטיווע אנטוויקלונג
פאר די עקאנאמישע אנטוויקלונג אין
קרית יואל ,איז די ווילעדזש צופרידן צו
מעלדן איבער א פרישע מעגליכקייט פאר
ביזנעסער אין קרית יואל צו באקומען
גאווערמענט גרענטס אין א פרואוו צו
אויפבויען און פארברייטערן די דזשאב
מארקעט אין קרית יואל.
דער ציל פון די גרענטס איז אז
ביזנעסער זאלן זיך קענען אויפבויען דורך
פארמאגן גענוג געלט צו אינוועסטירן
אין אינווענטארי אדער מאשינערי ,און
דַאדורך אויפנעמען נאך ארבעטס קראפט

פאר דעם סוקסעס פון די ביזנעס.

די גרענטס פון די פריערדיגע יארן
קרית יואל האט שוין אין די
פארגאנגענע יארן געשאפן רעגירונגס
הילף פאר די ביזנעסער אין שטאט
אויף פארשידענע אופנים .צום ערשט
איז צוגעשטעלט געווארן "מייקרא
ענטערפרייז אינטרעסט פרייע לאונס"
וואס האט צוגעשטעלט לאנג טערמיניגע
הלואות אן קיין פראצענטן פאר די
קלענער ביזנעסער ,און מיט עטליכע

יאר שפעטער האט די ווילידזש בס"ד
באוויזן צו שאפן די הילף אין פארעם
פון "גרענטס" וואס מען דארף נישט
צוריקצאלן.
ביידע ערליי פראגראמען זענען ב"ה
געווען א געוואלדיגע הילף פאר די
קלענערע ביזנעסער און א שטארקער
שטופ אויף פאראויס פאר די לאקאלע
עקאנאמיע אין קרית יואל.

די יעצטיגע גרענטס פאר קרית יואל
זעלבסטפארשטענדליך אז די אלע

פרייליכע מעלדונג
מיר ווילן מעלדן פאר אלע

אייגענטומער פון קלענערע ביזנעסער דא אין קרית יואל
עס איז יעצט דא א מעגליכקייט צו אפלייען פאר די

Micro Enterprise Economic Development
Grant Program
וואס וועט געבן די מעגליכקייט פאר קלענערע ביזנעסער
צו באקומען רעגירונגס הילף אויסצוברייטערן און פארגרעסערן די ביזנעס

צו זיין בארעכטיגט פאר דעם גרענט פארלאנגט זיך ווי פאלגענד:
 א קאמערציעלע ביזנעס פון  5אדער ווייניגער פול-טיים ארבעטער ,לכה"פ
איינער דארף זיין דער אייגענטומער בשעת מען אפלייעט פאר'ן גרענט
 דאס געלט קען גענוצט ווערן איינצוהאנדלען מאשינען; פוירניטשור און
; איינצוקויפן
; בילדינג קאנסטראקשאן און רענאוואציעס
עקוויפמענט
אינווענטארי און טרעינינג אויסגאבן פאר די ארבעטערס
 אלע וואס וועלן באשטעטיגט ווערן צום גרענט וועלן דארפן אריבערגיין א
טרעינינג קורס איבער קלענערע ביזנעס איינגעלעגענהייטן

אינטערעסירטע דארפן אויספילן א פרי-אפליקאציע פארום

מען קען באקומען אפליקאציעס אין ווילעדזש אפיס
פאר מער אינפארמאציע קענט איר זיך פארבינדן מיט מו"ה משה גרובער הי"ו

845-783-8300 #211
מיט דאנק הנהלת הווילעדזש

גרענטס זענען שטארק געצוימט לויט
די רעגולאציעס און פארשריפטן פון
די גאווערמענט ווי אזוי זיי טיילן אויס
די גרענטס ,וועלכע ביזנעסער זענען
לויט זייערע פארשריפטן בארעכטיגט
צו געניסן פון די גרענטס און וועלכע
נישט ,אבער די הנהלת הווילעדזש האט
נישט ארויסגעלאזט אזא געלעגנהייט
צו ברענגען דעם פראגראם קיין קרית
יואל ,אז לכה"פ די צאל ביזנעסער וואס
וועלן יא זיין אין איינקלאנג מיט די
רעגולאציעס און פארשריפטן פון דעם
פראגראם זאלן קענען געניסן דערפון
און באקומען הילף אויפצובויען זייער
ביזנעס און שאפן פרישע דזשאבס פאר
תושבי קרית יואל.
דער יעצטיגער פראגראם וועט
ערמעגליכן פאר א צאל ביזנעסער צו
געניסן פון א באדייטענדע מתנה פון
 20,000דאלאר פער ביזנעס ,די גרענטס
וועלן אויסגעטיילט ווערן דורך א גורל
צווישן די אפליקאנטן וואס וועלן
נאכקומען די סטעיט פארשריפטן צו
קענען געניסן פון דעם פראגראם.

די פארלאנגטע
ביזנעס טרעינירונג קלאסן
איינע פון די רעגירונגס פארשריפטן
צו קענען באשטעטיגט ווערן צו דעם
גרענט ,איז דער פארלאנג אז דער
ביזנעס אייגענטומער זאל אריבערגיין א
טרעינינג קורס איבער קלענערע ביזנעס
ַאנגעלעגנהייטן.
די קלַאסן וועלן געגעבן ווערן אויף ַא
צוגענגליכן פָארמַאט ,און וועט זיך ציען
אויף א ס"ה פון  36שעה ,און עס וועט
געסקעדזשולט ווערן אין צייטן ווָאס
וועלן זיין בַאקוועם פַאר די בַאטייליגטע.
די קלַאסן הייבן זיך ָאן מיט ַאן ערקלערונג
וואספארא סָארטן ביזנעסער מען קען
עפענען ,פַארווָאס ביזנעסער פַאלן צוזַאם,
און אויך לערנבארע סוקסעס געשיכטעס.
עס לערנט וויַאזוי צו ַאנטוויקלען און זיך
אָ ּפשרייבן ַא ביזנעס ּפלַאן ,מַארקעטינג,
פינַאנצירונג ,מענעדזשן די ביזנעס ,און
הָאבן די נויטיגע דָאקומענטן .עס לערנט
וויַאזוי צו שיצן די ביזנעס געהיימניסן צב"ש
ּפַאטענטן ,טרעידמַארקס ,קאַ ּפירייטס און
הַאנדלס סודות.
עס לערנט אויך ווָאסערע אינשורענסעס
ַא ביזנעסמַאן דַארף הָאבן זיך צו שיצן
פון קַאטָאסטרָאפַאלע שָאדנס ווָאס
קענען אים ַארויסשטעלן פון ביזנעס .די

ביהמ"ד "קול אליהו"
אויף קערעסטיר גאס
(פארזעצונג פון זייט )27

פטרון הביהמ"ד הרה"ח ר' אהרן הי"ו.
ַאזוי גייט דער ביהמ"ד אן לשם
ולתפארת ,ווען די נָאכפָאלגענדע שבתים
זענען ב"ה געּפרַאוועט געווָארן אויף
ַאן ענליכן פַארנעם ,און דער ביהמ"ד
ווירבעלט ב"ה מיט א קול תורה ותפלה
סיי יעדן שבת און סיי בימות החול ,וקול
התורה נשמע ,הָאט די גַאנצע געגענט
בַאקומען אן עלי'ַ ,אדַאנק דעם נייעם
ביהמ"ד ווָאס איז ב"ה געעפענט געווָארן
לשם ולתפארת.
דער ציבור מתּפללי ביהמ"ד זענען ַאלע
שטַארק דַאנקבַאר פאר דעם חשוב'ן נדבן

אינשורענסעס ווערן גערופן )1 :ביזנעס
איבעררייסונג (פון ַא פַארפלייצונג ָאדער
פייער);  )3לייעביליטי (ווען עמיצער
ווערט געשעדיגט מצד די ביזנעס און
קלָאגט איר ָאן); ּ )3פרָאדוקט לייעביליטי
(ווען איינער ווערט געשעדיגט מצד ַא
ּפרָאדוקט ווָאס די ביזנעס הָאט ערצייגט);
 )4פייער און פַארפלייצונג אינשורענס.
עס לערנט אויך וואספארא סָארטן
לייסענסעס ַא ביזנעס דַארף צו הָאבן,
צב"ש רעגיסטרירן דעם ביזנעס נָאמען
און עפענען ַא בַאנק ַאקַאונט ,זיך
רעגיסטרירן מיט די אייַ .אר .עס .און
בַאקומען ַא טעקס אידענטיפיקַאציע
נומער ,קַאונטי ביזנעס לייסענס ,העלט
דעּפַארטמענט לייסענסעס ,פייער
דעּפַארטמענט ּפערמיטן .עס לערנט
אויך וויַאזוי צו עפענען ַא "לימיטעד
לייעביליטי פירמע" (על .על .סי ).זיך צו
שיצן פון ָאנקלַאגעס און די מעלות און
חסרונות דערפון ,און די שטייערן מיט די
מעלות און חסרונות פון יעדן צוגַאנג.
די קורסן וועלן זיין איינגעטיילט
לויט די טעמעס ,איין גַאנצן טָאג פונעם
ּפרָאגרַאם איז געווידמעט אויף בעיסיק
ַאקַאונטינג ַאז מען זָאל זיך לערנען
פירן די ביכער ווי געהעריגַ .אן ַאנדערן
טָאג פונעם ּפרָאגרַאם נעמט ַארום דעם
גַאנצן סדר פון מַארקעטינגַ .אן ַאנדערער
טָאג רעדט וויַאזוי זיך אָ ּפצוגעבן מיט
די לעגַאלע ַאסּפעקטן פון אויפנעמען
ַארבייטער ,די ַארבייטער שטייערן;
ַארבעטסלָאזיגקייט אינשורענס; און
ווָארקערס קאמפענסעישאן אינשורענס.
ווי פַארשטענדליך זענען די קלַאסן
ַאן אויסערגעווענליכע געלעגנהייט צו
בַאקומען אין ַא קָאנצענטרירן פָארמַאט ַא
הויפן רייכע ידיעות וויַאזוי זיך אומצוגיין
ביים אויפשטעלן אדער פירן א ביזנעס אז
עס זָאל בליען און ווַאקסן ָאן שטערונגען
און איבריגע עגמת נפש און געלט
הוצאות ,אזוי אז אפילו מ'וועט זיך נישט
ציילן פון די גרענט געווינערס ,איז מען
שוין א געווינער מיט דעם וואס מ'האט
עררייכט די נוצבארע אינפארמאציע און
זייער אסאך קענטעניסן דורכאויס די
טרעינינגס.
ביזנעס אייגענטומער וועלכע זענען
אינטערעסירט אין דעם פראגראם קענען
ארויפקומען צום ווילעדזש אפיס וואו
מען וועט קענען אויספולן אפליקאציעס
אריינצוגיין אין דעם גורל פאר דעם
גרענט וואס עטליכע וועלן זוכה זיין
דערין ,און בעזהשי"ת וועט מען קענען
פארברייטערן די דזשאבס מארקעט דא
אין קרית יואל.
פאראינטערעסירטע קענען זיך
פארבינדן צום ווילעדזש אפיס אויף:
 783-8300עקסטענשאן  ,211צו
ערהאלטן אן אפליקאציע און אפליקירן
פאר דעם פראגראם.
והוא ישלח במעשה ידינו ברכה
והצלחה.

הר"ר אהרן הי"ו ,וועלכער הָאט אינזינען
געהַאט ,נישט בלויז די גשמיות'דיגע
איינריכטונגען פון די דירות ,נָאר אויך
די רוחניות'דיגע געברויכן פון די
איינוואוינער .אזוי אויך דארף דערמאנט
ווערן לשבח זיין חשוב'ער איידעם מו"ה
חיים צבי סופר הי"ו ,וואס יום ולילה לא
ישבות צו פַארזיכערן די הצלחה פון דעם
נייעם ביהמ"ד.
עס איז דער וואונטש פון ַאלע תושבי
עירינוַ ,אז דער ביהמ"ד זָאל גיין אין די
פיסטריט פון די ַאנדערע בתי מדרשים
אין די שטָאט ,און זָאל דינען ַאלס בית
נכון ונישא לשם ולתפארת ,ביז עס וועט
שוין בקרוב איבערגעפירט ווערן קיין
ארץ ישראל צוזַאמען מיט ַאלע ַאנדערע
בתי מדרשים שעתידין שיקבעו בארץ
ישראל במהרה בימינו.
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פאריגן מאנטאג לסדר ויקח קרח,
האבן די 'ווילעדזש אף סעווען
ספרינגס' אנקלעגער צוגעלייגט צו
זייערע קלאגעס אנטקעגן 'ווילעדזש
אוו קרית יואל' פאר'ן זיך אויסשליסן
פון זייער אפליקאציע.
טראץ וואס עס איז איבערגעבליבן
גענוג און נאך שטחים און נפשות פאר
א מעגליכע אומגעשטערטע ווילעדזש
אוו סעווען ספרינגס ,ווי געזען אויף
די בייגעלייגטע מאפע

564.7± ACRES

N.Y.S. ROUTE 17
& U.S. ROUTE 6

DATE: 4/04/19

'SCALE: 1' = 250
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אויסגעשפראכענער סענאטאר סקופיס
שטאלצירט מיט א רייע געצילטע
שענדליכע בילס קעגן חרדי'שן אידנטום

פַארגַאנגענעם מיטוואך בהעלותך
 12:00ביינאכט הָאט זיך געענדיגט די
לעגיסלאטיווע סעסיע אין אלבאני; די
געזעצגעבער זענען אהיימגעפארן און זיי
וועלן נישט זיין צוריק אין אלבאני ביז'ן
קומענדיגן קַאלענדער-יאר ,אין יאנואר
 2020למספרם.
מיר ווייסן נישט וואס ס'האט זיך אלץ
געדרייט אין קאפ ביים אויסגעשפרא-
כענעם סענאטאר סקאופיס ווען ער האט
געמאכט דעם וועג אהיים פון אלבאני .יא,
ער שטאלצירט טאקע אומאויפהערליך
מיט זיינע מעכטיגע סוקסעסן ,מיט'ן
האבן פארגעשלאגן א רייע געזעצן וואס
ער האט געספאנסערט ,געצילט אקעגן
אידן און סּפעציעל תושבי ק"י.
א שאד צו פארניצן טינט צו אנאליזירן
ווי ווייט ערפאלגרייך ער איז יא אדער

נישט געווען אין זיין אמטָ .אבער וואס
ס'איז יא אקטועל צו ַאנַאליזירן דאס
וואס ער שטאלצירט ,איז ווי ווייט ער
האט זיך אפגעגעבן אין זיין ערשטן יאר
אין סענאט צו צילן מיט זיינע בייסיגע
בילס קעגן חרדי'שע אידן איבער גאנץ
ניו יארק סטעיט בכלל ,און אראנדזש
קאונטי בפרט.
אינ'אמת'ן גערעדט האט סקאופיס נישט
געעפנט זיין פאליטישע קאריערע אלס
סענאטארָ .אנגעהויבן מיט  10יָאר צוריק
אלס טאון קאונסילמאן אין וואודבורי,
און פון  '12ביז  '18האט ער געדינט דריי
טערמינען אלס אסעמבלימאן פון דעם
'99סטן דיסטריקט ,וואס שליסט איין
וואודבורי צווישן אנדערע געגענטער,
און די אלע יארן האט קרית יואל געהאט
צו ליידן פון אים .ס'האט אויסגעזען ווי

ער האט נישט אן אייגענעם דיסטריקט
פאר וועם ער דארף אדוואקאטירן ,אז
ער שפירט פאר נויטיג השכם וערב
צו שיסן פיילן צו זיין שכנות'דיגע
מוניציפאליטעט ,קרית יואל .צי ווען
ס'האט זיך געהאנדלט איבער'ן קרית יואל
פייפליין ,ווַאסער-קוועלער ,סוער ,און
שפעטער אנעקסעישאן ,אזוי אויך האט ער
זיך באקאנט געמאכט אינעם רוחניות'דיגן
פעלד מיט'ן שטערן וועלן איבערמאכן דעם
חינוך ביל און אפי' איבער'ן צניעות-שילד
ביים אריינקומען אין קרית יואל ,האט דער
געמיינער ליבעראלער געפירט א מערכה.
דאס אלעס איז געלָאפן אונטער
זיין סלאגאן פון "באקעמפן אלבאני
קארופציע" ,ווי כאילו דער פארלאנג פון
קרית יואל'ער איינוואוינער פאר גענוג
וואסער ,סוער און לאנד געברויכן איז א
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קארופטירטער פארלאנג...
אבער ווען ער איז געהויבן געווארן
אין ראנג ,ס'איז ערליך ערפילט געווארן
דער מאמר חז"ל כל המיצר לישראל
נעשה ראש ,ווען ער האט אין די פאריגע
נָאוועמבער-וואלן געווינען דעם סענַאט-
זיץ פונעם '39סטן דיסטריקט ,וואס
שליסט אויך איין קרית יואל ,האט ער זיך
הערשט ארויפגעשארצט די ארבל אינעם
הלכה בידוע.
ווען מ'האט ביי די קַאמּפיינען פון
יענע וואלן געליינט אין די פראפאגאנדע
מאטעריאל פון די קעי דזשעי אלייענס',
"עשה למען דורותינו! עשה למען החינוך
הטהור! גייט 'שוין' ארויס שטימען פאר
 James Skoufisפאר סטעיט סענאט" האט
יעדער רעכטדענקיגער תושב זיך געריבן
די אויגן צי זיי ליינען גוט.
עס איז גראדע נישט אזא גרויסער
חידוש געווען דער עצם אינדארסירונג.
עס איז גוט באקאנט נאך פון פריער ווי
די "אלייענס" פירער האבן אויסגעדרוקט
אפענע סימפאטיע פאר סקאופיס .מ'האט
זיך אפילו נישט געשעמט צו פובליצירן
אין דער טרויעריג-בַארימטער "רעקָארד"
צייטונג א כלומר'שטע "ודרשו את שלום
העיר" רעקלאמע וואס האט געגעבן א
נתינת יד לפושעים ,זייענדיג די ערשטע
גרוּפע ווָאס הָאט זיך צוזַאמגעשטעלט מיט
"יונייטעד מָאנרָא" און דערמיט געעפנט
דעם וועג פאר אנדערע ַאוועקצונעמען
יעדע מינדעסטע געפיל און געמוטיגט

סקאופיס מיט זיינע שותפים אנצוגיין מיט
זיינע מעשים תעתועים.
וואס ס'איז יא געווען איבערראשנד ,אז
די שנאה המקלקלת את השורה זאל זיך
אזוי דערקייקלען ,זיך צו באנוצן מיט'ן
וויכטיגסטן זאך ביים חרד'ישן אידנטום,
דער "גזירת החינוך אין ניו יארק" ,אין
וואס סקאופיס איז געווען – און איז נאך
אלץ – פון די סאמע-גרעסטע העצער ,אז
די קעי דזשעי אלייענס – מכלומר'שט
ַא אידישע ארגאניזאציע – זאל נאך
קענען פַארקויפן פאר אירע בלינדע
נָאכפָאלגער אז ער – דער סקאופיס ווָאס
הָאט געפייערט זיין איינשווערונג מיט'ן
זיך האלזן מיט די טרויעריג בַארימטע
מוסרים ומלשינים פון די יאפעד
ארגאניזאציע הידוע לשמצה – איז גאר
דער רעטער; ער וועט גאר ראטעווען
דעם חרדי'שן חינוך אין ניו יארק מידי
מחריבי' ,טאקע פון סקאופיס...
אלנפאלס ,לאמיר כאפן א בליק,
ביל-ביי-ביל ,אין וואס סקאופיס האט
אינטערווענירט דעם פַארלָאפענעם יאר,
וואס איז נוגע אידן אין ניו יארק ,און מיט
וואס ער שטאלצירט.

 )1די.אי.סי .מוז פובליצירן
וואסער-דאטא אנליין
ַ

דעם ביל האט סקאופיס פארגעשלאגן
צום ערשטן מאל נאך אין  ,'18אלס
אסעמבלימאן ,אבער ס'איז דַאן בלויז
(פארזעצונג אויף זייט )23

ליפלעט פון סענאטאר סקופיס וואו ער שטאלצירט מיט זיינע געזעצן צו באקעמפן חרדישע אידן ,ובפרט תושבי קרית יואל און אירע בוי-פראיעקטן ,נעמענדיג שכונת ויואל משה אלס ביישפיל,
פאר ָאלל" )לייען :אייניגע רדיפות אויף אלע חרדי'שע אידן איבער נ.י(.
העצנדיג אלע ארומיגע שכנים ,אונטער די קלינגעדיגע פראזע פון "איקוואול טריעטמענט ָ

June/July '19 \ סיון \ תמוז תשע"ט

 נָאר ער איז ווייטער טעטיג אין,נישט נאך
אלבאני צו העצן און פארפירן צו שטערן
,דעם אידישן חינוך מיט כלערליי מיטלען
.היל"ת
צו דערמאנען אין קורצן די געשיכטע
 ווען עס האט זיך,פון פאראיאר ערב פסח
דאן גערוישט אין אלבאני מיט העפטיגע
געבער פון-דיסקוסיעס צווישן די געזעץ
, און פון ביידע פארטייען,ביידע הייזער
 וואו,איבער דעם עדיוקעישאן געזעץ
'סענַאטָאר ר-דער חרדי'שער סטעיט
 אלס שלוחי דרחמנא,שמחה פעלדער נ"י
פון די גדולי ישראל ובראשם מרן
 האט אראפגעשטעלט,רבינו שליט"א
168 א פוס נישט דורכצולאזן דעם
ביליאן דאלארדיגן סטעיט בודזשעט
אויב מ'וועט נישט באשטעטיגן דאס
 אינגַאנצן,נייע עדיוקעישאן געזעץ
ַארויסצולָאזן דעם חרד'ישן חינוך פון די
שטרענגע פָארשריפטן ַאנבַאלַאנגט די
.לימודים אין די ּפובליק שולעס
אין סענאט וואס איז – דאן – געווען
,קאנטראלירט דורך די רעפובליקאנער
 אבער אין,איז עס לייכט אריבער
אסעמבלי האט ער באגעגנט א הייסע
- און פון די הויפט,קעגנערשאפט
אטאקירער האט זיך ארויסגעשטעלט
 וואס איז נאך דאן געווען אן,סקאופיס
)24 (פארזעצונג אויף זייט

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

23

 און דורכ'ן,סי-על-אונטער אן על
פאדערן א פולע אידענטיטעט פון די
 וועלן די געזעץ אגענטורן,קויפער
 און,קענען בעסער באקעמפן שווינדל
ס'וועט צוגלייך ווארפן ַא שיין וואס
די דעוועלאפערס זוכן צו קויפן און
בויען אויף די פראפערטיס אונטער די
".געהיימעניסן
אבער וואס ס'האט אים באמת
 זעט מען פונעם ביישפיל,געקוועטשט
 דער:וואס ער האט ָאנגעצייגט
איבערפלוס פון לעצטיגע הייזער
אפקויפונגען אין דער ווילעדזש אוו
גראוו אונטער וועלכע די-סאוט בלומינג
קויפערס טוען זיך פארשלייערן און טוען
-זיך אידענטיפיצירן בלויז אונטער אן על
 ָאן פארעפנטליכן דעם קונה'ס,סי-על
.פערזענליכן נאמען

) סטעיט עדיוקעישאן געזעץ6
באקאנטע – און-דאס איז די גוט
 נעמליך,ליידער ווייטאגליכע – טעמע
די גזירת החינוך וואס שוועבט אין ניו
 אין וואס סקאופיס האט געשפילט,יארק
א באדייטנדע ראלע אין צושטאנד
ברענגען די נייע "גיידליינס" וואס די
סטעיט עדיוקעישאן קאמישאנער האט
 און ער לאזט,ארויסגעגעבן אנהויב יאר

פארשפראכן צו ווייטער אונטערווענירן
צו שטערן די גרינדונג פונעם סעווען
סּפרינגס ווילעדזש מיט יעדן סארט
.מיטל

 מוז האבן.סי.על.) על5
אייגנטימער'ס נאמען
' איז סקאופיס – צוזאמען16 נאך אין
מיט'ן ראקלענד קאונטי אסעמבלימאן
קען זעבראסקי – געווען די ספאנסער
אין אסעמבלי פאר'ן ביל וואס לויטעט צו
סי" געהיימניס-על-עלימינירן דעם "על
אונטער וואס הייזער און פראפערטי
אייגנטימער קענען קויפן דירות לויט די
.ביז היינטיגע געזעצן
 וועט,פארשלאג-לויט'ן געזעץ
סי זיין-על-ווער ס'שטעלט אויף אן על
באאויפטראגט צו רעגיסטרירן זיין
אדרעס ביים אריינגעבן-נאמען און היים
 די זעלבע וועט ער.די קלאוזינג פאפירן
ברויכן באריכטן סיי וועלכע ענדערונג
 דורכאויס די,אין אייגנטימערשאפט
 פארלעצער וועלן. טעג90 פאלגענדע
, טויזנט דאלאר5 באשטראפט ווערן ביז
.שטראף ביז דריי יאר-אדער א טורמע
אלס מאטיוו צום געזעץ האט סקאופיס
געזאגט אז "רייכע אינדיווידועלן זענען
נישט ערלויבט זיך צו פארמאסקירן
Times Herald-Record
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Lawmakers: $100M VLT parlor in Woodbury
Deal expected to pass;
would include keeping
Monticello Raceway open
By Daniel Axelrod
Times Herald-Record

WOODBURY – State lawmakers and the governor have reached
a deal to allow Empire Resorts to
open a $100 million electronic
gaming parlor in the former Nepera
chemical plant complex in the
Town of Woodbury and the Village
of Hariman, state Sen. James
Skoufis announced Thursday.
Empire, parent to Resorts World
Catskills casino in the Town of
Thompson, would likely employ
400 union workers to mind the
so-called video lottery terminals
in Woodbury, Skoufis said.
At press time Thursday night,
the deal to allow a new VLT facility was expected to pass as part of
an omnibus bill.
The facility will likely have
1,100 VLTs, Skoufis said, the same
number permitted under the state
license Empire used to operate
VLTs at Monticello Raceway from
June 2004 until April.
Empire, which declined to comment, will be permitted to keep 59
percent of slots revenue from the
electronic gaming parlor, with
8.75 percent going to Monticello
Raceway’s purses, 1.25 percent set
aside for a horse breeders’ fund,
and the remainder going to the
state.
The state will contribute $1.2
million in annual aid to the Town
of Woodbury, the villages of

Empire Resorts will open a $100 million electronic gaming parlor in the former Nepera chemical plant complex,
according to state Sen. James Skouﬁs. [TIMES HERALD-RECORD FILE PHOTO]

Woodbury and Harriman, and
Orange County to help cover costs
associated with municipal services
for the electronic slots parlor. Plus,
Skoufis pushed Empire to vow not
to ask for property tax breaks.
Additionally, the law will require
MGM, which owns Yonkers
Raceway, and Empire to work out
a mitigation agreement, which the
state gaming commission will have
to review, Skoufis said. The senator
also confirmed that the two companies are either close to a deal or
have reached one in principle.
As for the Woodbury property,
Skoufis said Empire has executed a
99-year lease on the former Nepera
chemical plant complex, which
straddles the Town of Woodbury

and Harriman.
The property is owned by a private investor, according to Skoufis,
but the property owner’s name was
not readily available. Any VLT
parlor project will still need to go
through the full municipal approval
process.
“This is an opportunity to create
a substantial set of benefits for the
community I represent by moving
a contaminated blight of a property
back onto the tax rolls,” Skoufis
said.
Opened in 1942 and closed in
2005, the Nepera plant was once
one of the largest producers of
pyridine, used in pesticides and
dandruff shampoos, and niacin,
a food additive. The company,

located near the Route 17 and I-87
interchange, also was well-known
as a heavy polluter.
“I thank Sen. Skoufis for his successful efforts that will create a new
economic driver to our community,
provide new annual tax revenue
and protect taxpayers from subsidizing this project,” Woodbury
Supervisor Frank Palermo said in
a statement.
Among other omnibus bill provisions, Empire would have to
preserve at least 1,473 jobs in the
Town of Thompson at the Resorts
World Catskills casino, which
employed 1,756 full-time and 100
part-time workers at the end of
2018.
State Sen. Jen Metzger and

Assemblywoman Aileen Gunther
fought for that provision, while
also making it tougher for Empire
to end horse racing at Monticello
Raceway, while ensuring
Monticello’s horsemen keep
receiving purse money.
“It’s not just the horseman that
we’re protecting … there’s a whole
industry in Sullivan County,”
Metzger said of the multi-million dollar agribusiness around
Catskills’ horseracing.
Plus, Gunther and Metzger said
Sullivan County will continue getting $1.2 million in annual state aid
to mitigate having a VLT parlor,
despite any new parlor being in
Orange County.
“We’ll continue to make sure
Sullivan County gets its fair share,”
Gunther said.
Gunther and Metzger said they
hope Orange County VLTs will
help improve Empire’s finances.
It’s lost an average of $12.5 million per month since opening its
Sullivan County casino in February
2018.
In April, Empire closed its
1,100-machine Monticello
Raceway gaming parlor, citing a
slots glut.
But, since then, Empire and
MGM have conducted studies
finding that VLTs are economically viable closer to more people
in Orange County; VLTs won’t
cannibalize casino slots revenue
in Sullivan County; and Empire
can afford to offset any losses at
Yonkers.
daxelrod@th-record.com

Seven Springs proposal survives as village bills go nowhere
By Chris McKenna
Times Herald-Record

Among the bills left for dead
at the end of the legislative session in Albany were four that
would have derailed a proposed
new village next to Kiryas Joel by
changing or ordering a re-examination of the rules for creating
villages in New York.
The final attempt was a short
proposal by Sen. James Skoufis
on Monday that would have
simply raised the minimum
number of inhabitants for a new

village to 1,000 instead of 500.
His bill would have applied to
pending petitions and effectively blocked plans by Hasidic
property owners to establish
the Village of Seven Springs in
Monroe, since only about 610
people live in the 1.9 square miles
to be incorporated.
State lawmakers were still
passing a barrage of final bills
for the 2019 session on Thursday
when Skoufis, a Woodbury
Democrat, announced the village
bill wouldn’t be among them.
“New York State’s village

incorporation laws are astonishingly weak and have been
increasingly used by hostile
developers as a bludgeon against
town governments,” Skoufis
said in a statement. “That’s why
I’ve tirelessly worked this legislative session to update these
antiquated, abused laws.
“Despite authoring three separate bills to address the Seven
Springs issue in the Town of
Monroe, the Legislature’s leadership failed to support any of
my common-sense proposals
and, more importantly, failed

the people of New York State
who are suffering under these
harmful laws.”
He vowed to continue fighting the Seven Springs proposal,
which is awaiting the outcome of a lawsuit demanding
that Monroe Supervisor Tony
Cardone review the petition
and schedule a referendum if
it meets all legal requirements.
Monroe’s handling of the Seven
Springs proposal had been cast
into uncertainty by the filing of
an annexation petition by Kiryas
Joel that involved some of the

same properties.
Skoufis had an earlier bill that
would have added new criteria to
form a village and opened referendums on new villages to all
voters in the town where they’re
located, not just those in the area
to be incorporated. Another
proposal would have frozen all
pending village plans in New
York for two years while a study
was conducted to improve the
state’s laws on forming, dissolving or merging municipalities.
cmckenna@th-record.com

School district ward bill stalls in Assembly
Washingtonville, Chester,
Warwick wanted system;
Senate passed measure
By Chris McKenna
Times Herald-Record

The Assembly has snubbed
three bills that would have let
Washingtonville, Chester and
Warwick school districts create
wards for electing school board

members and that the state
Senate had approved on Monday.
Assemblyman Colin Schmitt,
a New Windsor Republican who
sponsored the Washingtonville
and Chester bills, said Thursday
that the Bronx assemblyman who
leads the Assembly Education
Committee had refused to allow
votes on the three Orange County
bills or another that would have
allowed school districts anywhere

in New York to adopt a ward
system.
“We’re going to continue an
effort in the next session to get
local voices heard,” Schmitt said.
Sen. James Skoufis, a Woodbury
Democrat, had proposed the ward
bills for Washingtonville, Chester
and Warwick after he said those
districts had expressed interest. The intent of carving school
districts into wards for their

board members — just as some
towns and cities do for their
governing boards — is to ensure
all parts of the district are represented. Locally, interest has
been driven partly by fear of
future bloc-voting by growing
Hasidic populations in districts
like Washingtonville.
Still up in the air on Thursday
night was a land-conservation bill that would enable any

Orange County town or city to
tax property sales and use the
proceeds to buy properties or the
owners’ development rights. The
Legislature already had approved
a similar bill for Ulster County.
Also awaiting final approval
was a third bill that would grant
the same taxing authority to the
Town of Chester.
cmckenna@th-record.com

 ווען קרית, צום ביישפיל.שכנים
יואל מאכט יעצט איבער די זאונינג
אין די נייע אנעקסירטע שטחים (ווי
באזונדער באריכטעט) איז קרית יואל
באאויפטראגט לויט סקאופיס' ביל צו
 וואשינגטאנוויל און,מעלדן פאר מאנרא
וואודבורי אז זי פלאנט צו אדאפטירן
נייע זאונינג – הגם ס'איז נישט קיין
רעדע איבער א זאונינג טויש אין זייער
 אויב די שכנים זענען נישט.טעריטאריע
..מסכים הייבט זיך ָאן א פרישער מסכת
עס מוז טאקע נישט זיין אז זיי וועלן
,קענען שטערן מיט אפעקטיווע מיטלען
אבער ס'איז פונקט גענוג פאר אומזיסטע
 כולי האי ואולי וועט דָאס.וויי-קאָ ּפ
פַארשטַאטערן די מאסיווע דירות געבוי
און צוריק פַאראורזַאכן דעם נָאכנישט
."פארהיילטן "דירות קריזיס
דאס איז נישט דוקא נוגע די נייע
שטחים וואס איז צוגעקומען דורך
 נאר אויך אין די אלטע,אנעקסעישאן
 וואו עס ווערט,שטחים פון קרית יואל
געבויט סיי וועלכע ּפרָאיעקט ווָאס קען
 פוס נָאנט צום500 פון איין זייט זיין שוין
 וועט מען לויט סקאופיס דַארפן,גרעניץ
.איינמעלדן פאר די ַארומיגע שכנים

) שוועריקייט צו פארמירן4
נייע ווילעדזשעס
סקאופיס האט אויפגעברענגט א
ביל אין אלבאני וואס וועט דראסטיש
פארשווערן די פראצעדור צו פארמירן א
.נייע ווילעדזש
זיין ציל איז א קלארער פארזוך צו
 די, אדער כאטש פארשטאטערן,שטערן
אינציאטיוו פון חסיד'ישע אינוועסטירער
וועלכע האבן א כמעט א יאר צוריק
איינגעגעבן אפצוזונדערן גרויסע שטיקער
טעריטאריע פון טאון אוו מאנרא אונטער
א נייע חסיד'ישע ווילעדזש אונטערן
."נאמען "סעווען סּפרינגס ווילעדזש
נאך אין מערץ האט אסעמבלימאן
קאלין שמיט פראקלאמירט אן ענליכן
 מיט'ן טוישן דעם ביז היינטיגן וועג,ביל
ווי אזוי מ'שטעלט צוזאם א נייע ווילעדזש
 אנשטאט אז די טעריטאריע.פעטיציע
ווָאס מ'וויל ַאנעקסירן זאל דארפן האבן
 פראצענט אלס20  איינוואוינער און500
 זאל מען,פעטיציע אונטערשרייבער
 איינוואוינער און2,000 דארפן האבן
 פראצענט פעטיציע אונטערשרייבער51
– א דירעקטע פרואוו אונטערצוגראבן
די פָארגעשלָאגענע "סעווען ספרינגס
 איינוואוינער597 ווילעדזש" וואס האט
. האבן דערויף אונטערגעשריבן116 און
 סקאופיס האט.חכמים המה להרע
קריטיקירט שמיט'ס ביל אז ס'וועט נישט
גענוג קענען שטערן די סעווען סּפרינגס
 איז ער אויפגעקומען מיט,ווילעדזש
 צו טוישן די געזעץ,אן אייגענעם ביל
בנוגע דעם "רעפערענדום" פאר א נייער
 ווען ביז היינט זענען נָאר די,ווילעדזש
איינוואוינער פון די פָארגעשלָאגענע
ווילעדזש שטחים געווען בַארעכטיגט
 ָאבער לויט זיין ביל,צו שטימען דערויף
דארף דאס גיין אלס רעפערענדום פאר
 און אין דעם פאל איז,אלע טאון בירגער
, מָאנרָא וויילער13,000 עס די רעדע פון
וואס וועלן זיכער נישט שטימען אין
א מערהייט פאר דער סעווען סּפרינגס
.ווילעדזש
האלטנדיג געציילטע טעג איידער
,' לעגיסלאטיווע ענדע סעסיע19 די
האט סקאופיס צוריקגעדרייט און אין
,איילעניש צאמגעשטעלט א פרישע ביל
,ווייניגער אויפ'ן שניט פון שמיט-מער
האפנדיג אז דאס וועט זיין לייכטער
 אבער דאס אלעס איז געווען,דורכצוגיין
 און געווען ַאזוי ווי,אומערפאלגרייך
כמעט ַאלע ַאנדערע פון זיינע בילס ווָאס
זענען גארנישט באשטעטיגט געווארן ביי
 סקאופיס האט אבער.די יעצטיגע סעסיע
 ער האט,נישט אראפגעלייגט געווער

די שענדליכע
סקאָופיס בילס
)22 (פארזעצונג פון זייט

 ווען אין,געבליבן דארט אין די אסעמבלי
 אצינד אלס.סענאט איז עס נישט אריבער
סענאטאר הָאט סקאופיס גענומען די
געלעגנהייט און דָאס פארגעשלאגן אין
סענאט וואו ס'איז באשטעטיגט-סטעיט
 און אין אסעמבלי,געווארן נאך אין מערץ
 עטליכע טעג,עטליכע חדשים דערויף
– ' לעגיסלאטיווע ענדע19 איידער די
ווערנדיג דארט געספאנסערט דורך קאלין
 וועלכער האט איבערגענומען,שמיט
.זיץ אין וואודבורי-סקאופיס' ַאסעמבלי
דער ביל פאדערט פון די סטעיט
"דעפארטמענט אוו ענווייראנמענטאל
.אי.קָאנסערוועישָאן" – באקאנט אלס די
 – צו פַארעפנטליכן אנליין אלע.סי
באנוץ-אינפארמאציע איבער ווַאסער
-וואס ווערט גענוצט דורך די ווַאסער
.קוועלער
 איז די איינציגע,ווי סקאופיס גיט ָאן
סיבה וואס האט אים געטריבן
 איז צוליב קרית,דורכצופירן דעם געזעץ
קוועלער-יואל'ס גיגַאנטישע נייע ווַאסער
 ווָאס די דָארטיגע שכנים,אין קארנוואל
הָאבן דעך גע'טענה'ט ַאז עס קען מעגליך
אוועקנעמען וואסער פון די לאקאלע
 האט ער געוואלט אז,איינוואוינער
מ'זאל קענען מיטהאלטן אנליין אלע
.איינצלהייטן פון די קוועלער
די טענה איז שוין געווען א הייסע טעמע
 ווען קארנוואל און וואודבורי,אין געריכט
און עטליכע אנדערע ארגאניזאציעס האבן
 פאר'ן שענקען דעם.סי.אי.געקלאגט די די
 עווענטועל הָאט.פערמיט פאר קרית יואל
.אי.דער געריכט גע'ּפסק'נט לטובת די די
 און דאס האט ב"ה ערמעגליכט די.סי
עווענטועלע באנייאונג פונעם פייפליין
.פאראיאר חודש ניסן
16 איבריג צו זָאגן ַאז אין די לעצטע
חדשים ווָאס עס פליסט שוין דָאס ווַאסער
איז נישט געווען קיין שום ּפרָאבלעמען
 ָאבער אויף צו פַארפירן,ביי די שכנים
מיט ַא געזעץ איז אים גענוג געווען די
.הוה אמינא

) אלע מוניציפאליטעטן מוזן האבן2
זייטלעך-וועב

א באזונדערע ביל צו פארלאנגען
אז אלע מוניציפאליטעטן אין ניו יארק
-זאלן מוזן האבן אן אפיציעלע וועב
זייטל וואו ס'זאלן פובליצירט ווערן
 ווי זייערע אפיס,אזעלכע אינפָארמַאציע
 א ליסטע פון די ערוועלטע,שטונדן
באאמטע און וואספארא סערוויסעס
 און אלע סארט,ס'ווערט צוגעשטעלט
.מוניציפאלע מעלדונגען
קיינער איז נישט חושד סקאופיס אז ער
,האט דא געצילט וואודבורי אדער ווארוויק
עס האט קיינער נישט קיין פארדאכט אויף
איינע פון די שכינות'דיגע מוניציפאליטעטן
נישט צו זיין אויסגעשטאט מיט א
 פאר סקאופיס איז זייער וויכטיג.וועבסייט
אז אזעלכע היימישע שטעטלעך ווי קרית
יואל וואס סערווירט ערליכע איינוואוינער
,וועלכע לעבן ב"ה נישט אויפ'ן אינטערנעט
 עס זאל,זאל 'מוזן' האבן א וועבסייט
נישט גענוג זיין צו האלטן אינפארמירט
די איינוואוינער אלע אינפארמאציע דורך
ּפובליצירן דָא אין די 'הקריה' אדער אין
 ָאדער דורך צעטלעך,אנדערע צייטונגען
.אויף די ווענט

) זאונינג אישוס נאטיצן3
מיטגעטיילט צו שכנות'דיגע טאונס

-דער ביל פַארלַאנגט אז אלע זָאונינג
אישוס פון ַא מוניציּפַאליטעט זאל
מען דארפן מיטטיילן פאר די ארומיגע

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל
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אסעמבלימאן.
סקאופיס האט דַאן געלאזט לופטערן
אויסגעשפראכן-ליבעראלע
זיינע
אנשויאונגען ,דרשנ'ענדיג ביי זיינע
אינערליכע מיטינגען צו די פירער פון די
אסעמבלי ,אז אזא געזעץ איז געפערליך
און מ'טאר דאס נישט דורכלאזן.
איבערהויפט האט ער געשוימט אויף
דער מאכטפולקייט פון די היימישע
עסקנים אין די פאליטישע קארידארן,
אפגערעדט פון ר' שמחה'ס שטייפקייט,
זייענדיג די דעצידירנדע שטימע וועלכער
האלט אפ דעם גאנצן בודזשעט אין אזא
קריטישער וואך.
דאס געזעץ איז דאן ב"ה אריבער,
אבער ליידער ,אין די לעצטע מינוטן
ממש  -ווען דער יום טוב איז שוין
ַאריינגעקומען און ר' שמחה פעלדער
האט געמוזט אהיימפארן צו פראווען די
סדרים 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 .ווי אויך האבן זיי אפגעשאפן
די זעלבסטשטענדיגע קאמיסיע און
צוריקגעגעבן דעם כח פאר'ן סטעיט
עדיוקעישאן דעפארטמענט וואס האט
שפעטער ארויסגעגעבן די שענדליכע
נייע גיידליינס.
הגם דער געריכט האט היי-יאר ערב
פסח געאורטיילט צו אנולירן די נייע
גיידליינס אויף דערווייל ,איז די מלחמה
ווייט פון פארטיג ,ווען די רשעי ישראל
אין צוזאמארבעט פון די ליבעראלן אין
אלבאני ,צווישן זיי סענַאטָאר סקאופיס,
פירן ווייטער דעם קאמף אריינצוברענגען
אין אפעקט די קאמישאנער'ס גיידליינס
דורכ'ן לענגערן פראצעדור ,היל"ת און
השי"ת זאל העלפן עס זאל זיין הפר עצת
אויבינו

"ווארד" סיסטעם פאר עטליכע
ָ )7
סקול דיסטריקטן
באמת איז דאס דריי באזונדערע בילס,
אבער קאטעגאריזירט אין איין סארט

ענדערונג אין די פארשריפטן פון די סקול-
דיסטריקט וואלן ,וואס וועט ערלויבן די
"וואשינגטאנוויל"" ,טשעסטער" און
"ווארוויק" סקול דיסטריקטן דורכצופירן
א רעפערענדום פאר די סקול דיסטריקט
עלטערן צי מ'זאל איינשטעלן א "ווארד"
סיסטעם פאר די סקול וואלן.
דער געדאנק פונעם "ווארד" סיסטעם
איז שוין כהיום אדאפטירט אין עטליכע
אפסטעיט שטעטלעך ,און איבעראל איז
עס געקומען מיט'ן עפנטליכן ציל צו
פארשווערן חרדי'שע אידן וואס ציען זיך
אריין אין זייערע געגענטער ,פון קענען
האבן א יושר'דיגע פארטרעטערשאפט.
עס איז נישט א סוד אז דער חרדי'שער
וואוקס גלאפירט בליעה"ר מיט אן
אומגלויבליכער שנעלקייט ,און יעדע
נייע געגנט ווָאס ווערט בַאזעצט דורך
היימישע אידן ווַאקסט און בליעט און
מיט די יָארן קען מען איבערשטייגן
די אלגעמיינע באפעלקערונג ,און
ווען ס'קומט צו וואלן מיינט דאס
אז די אידישע איינוואוינער האבן די
מעגליכקייט צו בויען א "בלאק-וואוט"
און אריינוועלן סימפאטישע באאמטע
וואס וועלן זיך יושר'דיג רעכענען מיט
אלע איינוואוינער צוגלייך .איז ַאנדערש
ווי דער ביז היינטיגער "עט לארדזש"
געזעץ ,ווָאס בַאדייט ַאז יעדער איינער
פונעם גַאנצן מוניציפאל קען וועלן פַאר
ַאלע קאנדידאטן ,זענען זיי אויפגעקומען
מיט א 'הבה נתחכמה' סטראטעגיע,
צו צעשטיקלען די מוניציפאליטעט
אין "ווָארדס" ,ווָאס בַאדייט ַאז די
איינוואוינער פון יעדן "ווָארד" שטימען
בלויז פאר איין קאונסיל מיטגליד,
און אזוי איז כמעט אוממעגליך
איבערצונעמען קאנטראל פונעם גאנצן
קאונסיל.
אויב מ'האט אזא איינשטעל ביז יעצט
געהערט איבער רעגירונג מוניציפא-
ליטעטן ,איז אצינד סקאופיס געגאנגען
א טריט ווייטער ,דאס אוועקצושטעלן
אויך ביי "סקול דיסטריקטן" ,צו
איינוואוינער
אידישע
בלאקירן
אריינצואוועלן א גענוג סימפאטישע
פארטרעטערשאפט אינעם סקול-באורד,
ַאוועקנעמענדיג בַאקוועמע און פרייע
צוטריט צו די וויכטיגע סערוויסעס צו
וואס די אידישע איינוואוינער וועלכע
ניצן נישט דעם ּפובליק-סקול סיסטעם,
זענען בארעכטיגט ,אדער בנוגע דאס
באשטימען דעם סקול בודזשעט ,וואס
דאס וועט בלייבן אינגאנצן געוואנדן
אין די אינטערעסן פון די ּפובליק-סקול
עלטערן.
אין "רעקארד" ווערט אנגעוויזן אז די
אינטערעסע אין סקול-באורדס ווארדס

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 ,סיי אינגלעך סיי מיידלעך .מ'לערנט זיך אויס
זאכן .קינדער וואס מ'שיקט דארף מען שיקן מיט
מיאוס'ע ַ
ערליכע אינגעלייט יראים ושלימים.
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בא ַאמטע דורך
נאך ערוועלונג פון ַ
ָ
די קרית יואל וויילער
זייט 26
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באשטעטיגט
דאס ַ
וויילער האבן ָ
מיט גרויסע מערהייט

זייט 26

סקאופיס פון וואודבורי ווערט ערוועלט צו ערזעצן
סעמבלימאן ָ
ַ
ַא
פארמעסט
לארקין אין ַא העפטיגן ַ
טאר ביל ַ
סטעיט–סענא ָ
ַ
געווא רן דורך "איחוד הקהילות" אין קרית יואל
ָ
אינדא רסירט
ָ
!Smiles start here

מיטצוהאלטן די אינהאלטסרייכע און אויפגעכאפטע

אוי לאותה בושה ,אוי לאותה כלימה
אויסגאבע פון קעי-דזשעי אלייענס מעלדט אז סקופיס איז ערוועלט געווארן מיט אינדארסירונג פון איחוד הקהילות
איז צושטאנד געקומען אין  '15ווען
עטליכע געגנטער האבן זיך געטראפן
מיט א מעגליכע וואוקס פון חסיד'ישע
פַאמיליעס ,און זיי זענען געווארן זייער
באזארגט איבער א צוקונפטיגע חסיד'ישע
בלאק-וואוט ביי זייערע סקול וואלן .דער
ּפיין בוש סקול דיסטריקט איז געווען די
ערשטע דאס איינצושטעלן ,זייענדיג אין
די תקופה ווען ס'איז געבויט געווארן
די -396הייזער דעוועלאפמענט פאר
חסיד'ישע משפחות אין בלומינגבורג.
סקאופיס האט אין  '17פארגעשלאגן
אזא סארט ביל ,נאר דעמאלט איז עס
געווען פארגעשריבן אויף א וועג וואס
וועט געבן די מעגליכקייט פאר סקול
דיסטריקטן איבער גאנץ ניו יארק צו
עטאבלירן א ווארד סיסטעם .ס'איז דאן
שוין געווען באשטעטיגט אין ביידע
אלבאני הייזער ,אבער גאווערנאר קאומא
האט דאס וועטאירט ,ארגומענטירנדיג
אז ס'דארף זיין מער אויסגעהאלטן בנוגע
דיסקרימינאציע ,ווייל ווי אזוי ס'איז יעצט
פָארגעשריבן ,טוט עס דיסקרימינירן
קעגן וויילער .געזעצגעבער האבן עס
דערנָאך אביסל מאדיפיצירט ,פרובירנדיג
צו אדרעסירן קאומא'ס זארג ,אבער בלויז
די אסעמבלי האט עס באשטעטיגט.
איז סקאופיס אויפגעקומען צו ארבעטן
אויף אינדיווידועלע בילס ,אויסגעשניצט
פאר איטליכן סקול דיסטריקט באזונדער,
און אצינד האט ער שוין בילס פאר צוויי
סקול דיסטריקטן ,וואשינגטאנוויל און
טשעסטער .ווארוויק האט נאכגעפאלגט
מיט'ן אויסדרוקן אינטערעסע דערין ,און
סקאופיס האט פאר זיי אויך געספאנסערט
א ביל.
די נייע אינדווידועלע בילס וואס
סקאופיס האט פארגעשריבן ספעציפיש
פאר די דערמאנטע סקול דיסטריקטס,
וועט געבן פאר די סקול-באורדס דעם
אויסוואל פארצושלאגן  7 ,5אדער 9
ווָארדס ,און ס'וועט פאדערן דריי פובליק
הירינגס איידער א רעפערענדום קען
דורכגעפירט ווערן .דער רעפערענדום
דארף פארקומען אין דער זעלבער צייט
פון די יערליכע סקול-וואלן אין מאי,
וואו מ'שטימט פאר'ן סקול בודזשעט און
באורד מעמבערס.
עס ווערט אויך אנגעוויזן אין דער
"רעקארד" פארוואס די וואשינגטאנוויל
און טשעסטער סקול דיסטריקטן דארפן
אזוי שטארק דעם ווָארד סיסטעם ,צוליב
די גרויסע נומערן פון חסיד'ישע משפחות
וואס זענען שוין היינט-צוטאגס באזעצט
איבער סאוט בלומינג-גראוו (וואס דער
מערהייט דערפון ווערט געדעקט דורכ'ן
וואשינגטאנוויל סקול דיסטריקט) און
טשעסטער איז אויך אויפ'ן וועג צו
ווערן בַאזעצט מיט היימישע חסיד'ישע
פאמיליעס ,ווען ס'ווערט געבויט ַא
גרויסע דעוועלאפמענט פון  431הייזער
ביים "גרינס עט טשעסטער" פראיעקט.
(די טאון רעגירונגען פון בלומינג-גראוו
און טשעסטער הָאבן שוין טַאקע אויך
אין די לעצטע יָארן איינגעפירט צוליב
דעם ,דעם ווארד סיסטעם).
סקאופיס האט געספאנסערט די בילס
(פארזעצונג אויף זייט )51

עס לאזט זיך נישט גלויבן אז די ווערטער זענען געשריבן אין די אידישע
שפראך דורך זרע אברהם יצחק ויעקב
'קעי-דזשעי אלייענס' רופט צו שטימען פאר אויסגעשפראכענעם סקופיס -
וועלכער האט זיך גענומען פאר א ציל צו באקעמפן דעם חינוך הטהור פון
יהדות החרדית אין ניו יארק סטעיט  -כאילו ער וועט גאר ראטעווען דעם
חינוך הטהור
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אשרי עין ראתה:

הרחבת גבולי הקדושה ביים
בנין ביהמ"ד אבני צדק דקהלתינו הק'
מאַרשירט מיט מאַסיווע ּפראגרעס
מבית :אינערליכע סטרוקטור און אויסשטעל פונעם נייעם גרויסן פליגל לענגאויס אלע  3שטאקן האלט שוין ב"ה
ביי די לעצטע פאזעס | ומחוץ :ארבעט געסקעדזשועלט אנצוהייבן אין די נאנטע טעג צו אינסטאלירן
ציגל-אויסלייג און פארענדיגן בנין פון אינדרויסן

ווארימע אפרוף ביי נדיבים בעם איינצוקויפן זכותים נצחיים אין דעם צענטראלן קהל'ישן צענטער
וואס שטייט צו דינסט פאר הונדערטער אנ"ש תושבי "שכונת עצי תמרים" און ארום

הרחיבי מקום אהלך! די בוי-ארבעט
ביים פארברייטערן דעם בנין ביהמ"ד
המפואר "אבני צדק – בית אברהם אבא"
דקהלתינו הק' אין "שכונת עצי תמרים",
שפאנט פאראויס מיט ערנסטע פארשריט
בס"ד ,צו די שמחה און הנאה פון אלע
אנ"ש תושבי הקרי' און תושבי השכונה
בפרט ,וועלכע קוקן שוין ארויס אויפ'ן
ערגענצונג פון דעם בנין מפואר להרחיב
דעתם לתורה ולתפלה.
ווי דער ציבור האלט מיט שוין א שטיק
צייט גייט אן א ערנסטער פראיעקט פון
הרחבת גבולי הקדושה ,דראמאטיש צו
פארגרעסערן אלע שטאקן ביים בארימטן
ביהמ"ד אבני צדק ,וואס איז שוין לאנג
אויסגעוואקסן איר געברויך מיט'ן ריבוי
העם וואס איז בליעה"ר צוגעקומען
במשך די לעצטערע יארן און נויטיגט
זיך קריטיש-וויכטיג אין א געוואלדיגע
הרחבה צו קענען אקאמאדירן דעם
גרויסן ציבור און אפערירן מיט אלע
רוחניות'דיגע אקטיוויטעטן.
דאס ביהמ"ד דינט אלס איינס פון
די גרעסטע און שענסטע רינגעלעך
אינעם גאלדענעם קייט פון קהלתינו
הק' בתוככי עירנו ק"ק קרית יואל ,תחת
דגלו והדרכתו פונעם מרא דאתרא איתן
אדונינו כ"ק מרן רבינו שליט"א ,דינענדיג
אלס א הערליכער לייכט-טורעם וואס
פארשיינט די גאנצע געגנט מיט ליכטיגע
שטראלן פון תורה ,עבודה ,טהרה וחסד,
אויף א הערליכן פארנעם לשם ולתפארת,
אונטער די הנהלה
והשפעה פונעם
חשוב'ן רב
ומורה
צדק,
הגה"צ

רבי חנוך העניך אשכנזי שליט"א ,חדב"נ.
נאך לאנגע יארן זיצן אין אן
אומדערטרעגליכן דחקות איז גאר גרויס
די שמחה און פאזיטיווע שטימונג ביים
ציבור במשך די לעצטע שטיק צייט,
ווען מ'האט דער געלעגנהייט צו קענען
מיטהאלטן און זעהן ווי דאס בנין
הביהמ"ד ווערט ב"ה נתרחב אויף א
גראנדיעזען פארנעם און פארשפרעכט צו
ברענגען א שטארקע דערלייכטערונג אין
אלע הינזיכטן אויף וואס אלע מתפללים
ובאי הביהמ"ד קוקן ארויס צו דערלעבן
ווי פריער.
דער מאסיווער פראיעקט טוט בעז"ה
צושטעלן מער שטיבלעך פאר מנינים;
פארברייטערונג צום היכל הביהמ"ד מיט
א ריזן צאל זיץ ערטער פאר די תפילות
שבת ויו"ט; דאס וועט אויך צוברענגען
אז ס'זאל ניתוסף ווערן ספסלי הביהמ"ד
וועלכע וועט ווערן גענוצט אלץ היכל
התורה בהרחבת הדעת; פארגרעסטערט
די מקוה נאכצוקומען דעם גרויסן פלייץ
ובפרט בערבי שבתות וימים טובים;
א ברייטע באקוועמע קאווע-שטיבל;
שטעלט אהער די מעגליכקייט צו קענען
פראווען קלענערע שמחות אויפ'ן
אויבערשטן שטאק מיט א צוגערישטע
קאך; ברייטערע האלוועיס אויף די
שטאקן מיט א גרעסערע אריינגאנג צו
שאפן מער פלאץ און לופט זיך צו קענען
רירן ,און אזוי ווייטער נאך אנדערע
וויכטיגע געברויכן.
דער מאסיווער
פראיעקט
ווערט געפירט
גרויס
מיט
און
אחריות

עקספערטיז ,אנגעפירט דורך א געטרייע
שטאב פון חשוב'ע עסקנים ועל גביהם
שטייט הגה"צ דער רב הביהמ"ד
שליט"א ,וועלכער האלט מיט אלע
אנטוויקלונגען און גיבט זיך אוועק בכל
לב ונפש ארויסצוהעלפן מיט אלע ענינים
להגדיל תורה ולהאדירה.

אפדעיט איבער די
לעצטערע אנטוויקלונגען
דער מאסיווער פראיעקט פון הרחבת
גבולי הביהמ"ד גייט ב"ה פאראויס
אין פולן שוואונג ,מאכנדיג ערנסטע
וואך-איין-וואך-אויס,
פארשריט
לשמחת לב כל הקהל הקודש.
פאלגנד איז א טיילווייזע אפדעיט
איבער די לעצטערע אנטוויקלונגען
קאנסטראקשאן-זאנע,
אויפ'ן
איבערגעגעבן דורך די חשוב'ע עסקנים
פון קרן הבנין.
דורכאויס די חדשים בעפאר זומער
האט מען איינגעזען פאר וויכטיג
צייטליך איבערצוארבעטן די בלו-
פרינטס און פלענער אויף אן אופן אז דער
פראיעקט זאל קענען ברענגען מער נוצן
פאר'ן ציבור ,מיט מער שטיבלעך און א
לאבי.
גרעסערע

תושבי השכונה ונדיבים בעם
מתושבי הקרי' קויפן זיך
גאלדענע זכותים מיט
איין ָ
ראנטירטע רווחים בזה ובבא
גא ַ
ַ
דער ציבור איז שטארק דאנקבאר די חשוב'ע עסקני קרן הבנין וועלכע
לייגן אריין אומערמידליכע כוחות אז די בוי-ארבעט זאל קענען אויסגעפירט
ווערן אויפ'ן בעסטן אופן ,און געבן זיך אוועק במסירות נאמנה ונפלאה
אויפצוקומען מיט די ריזיגע פאנדן פון אריבער  2מיליאן דאלאר ,אין וואס
אזא פראיעקט ציעט אריין.
זעלבסטפארשטענדליך אז כדי צו קענען פינאנצירן אזא וויכטיגע
אונטערנעמונג לתועלת הציבור איז מען אנגעוויזן אויף די ווארימע אפרוף
פונעם חשוב'ן ציבור ,נגידים ונדיבים בעם מתושבי הקרי' ,און פון אלע
חשוב'ע לומדי ומתפללי הביהמ"ד ,וועלכע פארשטייען דאס מערסטע די
ברענעדיגע נחיצות פון דעם אונטערנעמונג.
תהלה לקל יתברך ,די חשוב'ע עסקני קרן הבנין ווערן ווארים אויפגענומען
דורכ'ן ציבור וועלכע צייגן ארויס א שטארקע הרגש און שפירן פאר א זכי' צו
איינקויפן א זכות נצחי אין דעם בית רבתי שמגדלין בו תורה ותפלה ,און זיך
דערמיט פאראייביגן מיט א זכות שתהא למשמרת ולזכרון עולם בהיכל ה'.
מערערע זכותים אדירים זענען שוין ב"ה אפגעקויפט געווארן דורך
קלוגע אינוועסטירער .ווי אויך זענען לעצטנס צוגעקומען פרישע גאלדענע
געלעגנהייטן פון נייע זכותים וואס שטייען צו פארקויפן; חכם לב יקח מצות!
די עסקנים טוען זיך הארציג באדאנקען פאר אלע וואס האבן זיך שוין
משתתף געווען און קוקן ארויס אויף ווייטערדיגע הילף ,וואס איז דרינגענד-
וויכטיג אז די ארבעט זאל קענען ווייטער אנגיין און ח"ו נישט אפגעשטעלט
ווערן צוליב א מאנגל אין געלט.
צו הערן די גאלדענע אינוועסטמענט-אפציעס צוגעפאסט לויט אייער
בודזשעט ,און איינצושטעקן אין דעם גאלדן גרוב ,קען מען זיך ווענדן צו די
עסקנים אויף.845-662-3200 :
עס איז אלעמנעס וואונטש ,אז חפץ ה' בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה,
וכל מי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה
הקב"ה ישלם שכרם.
אזוי אויך האט מען באוויזן צו
פארלייכטערן די פארקער בשעת די
אנגייענדע קאנסטראקשאן ,מיט'ן צולייגן
עטליכע טירן צום בנין און א באקוועמע
עקסטערע אריינגאנג צום ווייבער-שול.
אין לויף פון די פארגאנגענע וואכן
האט מען געמאכט אסאך פראגרעס מיט
די בוי-ארבעט אינעווייניג אינעם בנין ,צו
פרעימען און אויסשטעלן די סטרוקטור
אין די
פון אלע שטאקן.

לעצטערע טעג האט מען אריינגעגעבן די
ארדער צו באשטעלן די הערליכע גרויסע
פענסטער און מאיעסטעטישע טירן וואס
דארפן אנצוקומען בקרוב.
מאמענטאל האלט מען שוין ב"ה
ביים ענדיגן דער דאך ,און מ'גרייט זיך
שוין אין נאנטן צוקונפט פארצוזעצן
מיט די ארבעט אינדרויסן ,אויסצולייגן
די הערליכע ציגל און פארענדיגן די
דרויסענדיגע אויסקוק ,לפאר ולרומם
בית ה'.
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פאבליק-ווארקס דעפארטמענט =
ָ
=

וויכטיגער אויפרוף

Distributed
by:

צום חשוב'ן ציבור תושבי עירינו ,שיחיו

Village Public
Works
department

MS4– Stormwater Program

די וויכטיגקייט פון "קעטש בעיסינ'ס" פאר'ן
Drainage System

די מערהייט קרית יואל'ער איינוואוינער זענען מסתמא נישט באקאנט מיט'ן
אפטייטש פון "קעטש בעיסינס" ,אבער מ'קען דאס ערקלערן מיט איין ווארט :די
'אייזערנע לעכער' אויף די גאסן זענען קריטיש וויכטיג פאר'ן "דרענידזש
פלוס סיסטעם" פון די שטאט.
אן קיין "קעטש-בעיסינס" וואלטן אלע גאסן פארפלייצט געווארן פון שטארקע
רעגנס א.ד.ג ,.און שווערע צענדליגער טויזנטער דאלארן אין געלט-שאדנס
זענען שוין ארויסגעקומען אלס א רעזולטאט פון פארשטאפטע
קעטש-בעיסינס.

דעריבער דארף מען זיין אחריות'דיג און אכטונג געבן ,ווי פאלגנד:

פארשטענדעניש:

אויפמערזאמקייט:

רשטאפּן
ָ
פא
נישט ַ

איינמעלדן צייטליך

קינדער  -ביטע אויפפאסן און אנזאגן די קינדער נישט צו
אריינווארפן/אריינגיסן זאכן דערין .איבערהויפט דיקע שמוץ ,פאפיר,
א.א.וו.
דרייווער – אויל-ליעקס פון א קאר/גענעראטאר אד"ג מאכן פראבלעמען
אויב ס'רינט דארט אריין ,נעמט אין אכט אז דער רעגן שווענקט עס אהין
אריין פון איבעראל .און אודאי נישט אריינגיסן דירעקט קיין גאזאלין דארט.
בוי-אונטערנעמער/רענאוואציעס – נישט ארויסלייגן/איבערלאזן אויף
דער ערד קיין לויזע בוי-מאטעריאל ווי שיעט-ראק ,פעינט,
צעמענט-איבערבלייבעניש א.ד.ג .בלויז אין א קאנטעינאר ,ווייל דער רעגן
שלעפט עס מיט זיך צום אפלויף און דאס פארשטאפט די קעטש-בעיסינס.
פיסגייער/איינוואוינער – די קעטש-בעיסינס זענען אויסדרוקליך נישט
קיין מיסט-קאסטן ,ביטע האט פארשטענדעניש און ווארפט נישט אריין
אפי' קיין שטיקל פאפיר ,עס קען זיך פארשטאפן און פאראורזאכן גרויס
שאדנס .דאס זעלבע נישט אריינרוקן אהין קיין שמוץ ,גראז ,בלעטער ,אד"ג,
נאר אויפהייבן און לייגן אין מיסט.

רופט אריין – אויב איר זעט א פארשטאפטע
'קעטש-בעיסין' אויף אייער גאס ביטע רופט
אריין צום ווילעדזש "פאבליק-ווארקס
דעפארטמענט" אויף  783.8300און דרוקט
 ,267#אדער רופט צום Stormwater hotline
.845-431-6533
זייט מעורר – אויב זעט איר עמיצן אריינווארפן
שמוץ און אפפאל אין א "קעטש-בעיסין" ביטע
זייט אים מעורר אז עס קען מאכן א גרויסער
שאדן פאר די גאנצע גאס.
נישט פארנאכלעסיגן – אומגעראכטענע
רעגנס קענען אנקומען פון איין טאג אויפן
צווייטן ,דעריבער אויב זעט איר א
פארשטאפטע 'קעטש-בעיסין' ווארט נישט
אויף די לעצטע מינוט.

יישר כח פאר אייער קאאפעראציע!

בכבוד רב ,הנהלת הווילידזש
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קערעסטיר איינוואוינער זענען
קובע מקום לתורה ולתפלה אינעם
נייעם ביהמ"ד "קול אליהו" דקיט"ל
רגאנגענעם שב"ק ּפרשת נשא העעל"ט  -הערליך איינגערישט מיט ַאלע
פא ַ
געווארן בשטומ"צ ַ
דער ביהמ"ד ומקוה איז געעפנט ָ
באקוועמליכקייטן דורכ'ן נדבן הרה"ח ר' אהרן וויינבערגער הי"ו

נָאך די ברענענדיגע הכנות אין די
לעצטע ווָאכן ,צו פַארענדיגן בשטומ"צ
ַאלע ּפרטים פון דעם נייעם ביהמ"ד "קול
אליהו" איז פַארגַאנגענעם שב"ק ּפרשת
נשא העעל"ט געווען דער פרייליכער זמן,
ווען דער ביהמד איז ָאפיציעל געעפענט
געווָארן אין א גוטע שעה ,צום פרייד און
צופרידענהייט פון די חושב'ע תושבים.
אין די לעצטע טעג איידערן ערעפענונג
פונעם ביהמ"ד און מקוה ,הָאבן די
עושי המלאכה נָאך ַאריינגעלייגט
איבערמידליכע כחות צו פַארענדיגן
בעזהשי"ת ַאלע לעצטע ּפרטים ַארום,
ַאזוי ַאז דער ביהמ"ד זָאל זיין פולקָאם
גרייט צו קענען געעפענט ווערן אויף
שבת קודש ,און אומגעפער צוויי שעה
פַאר'ן זמן כניסת היום איז דער ביהמ"ד
געווען גענצליך גרייט ,כליל בהדרו
ויפיו ,גרייט אויפצונעמען די פילצָאליגע
מתּפללים מתושבי השכונה.
גלייך זענען געהָאנגען געווָארן
מודעות אויף ַאלע צענטרַאלע טויערן פון
די בנינים אין די געגענט ,מודיע צו זיין
פַאר די איינוואוינער איבער דעם "ּפתיחת
שערים" פון דעם נייעם ביהמ"ד.
פרייטָאג-צו-נַאכטס ,קורץ נָאכ'ן
זמן כניסת השבת ,הָאט מען געזען פון
ַאלע הייזער שטרָאמען די תושבים מיט
פרייליכע געזיכטער ,צום נייעם צענטער
פונעם ביהמ"ד ,און מיט אן ערענסטקייט
מקיים געווען דעם "בבית אלקים נהלך
ברגש".
ביסלעכווייז הָאט דער ביהמ"ד זיך
ָאנגעפולט ,און עס הָאט זיך ַארויסגע-
שטעלט דער ּפרַאכטפולער בילד ,ווי דער
ביהמ"ד איז איבערגעפולט מיט א מספר
פון אומגעפער  75בעלי בתים ואברכים,
ולידם א גרויסער מספר פון בחורי חמד
וילדי תשב"ר וועלכע זענען געזעסן נעבן
די עלטערן מיט גרויס דרך ארץ.
במשך דעם גַאנצן דַאווענען הָאט
געהערשט אן ערענססטע שטימונג ,און
ס'הָאט זיך גלייך דערקענט ַאז לויט'ן כלל
פון הכל בתר רישא גרירא ,קען מען זיך

רישן ַאז דער נייער ביהמ"ד וועט אי"ה
אויסשטייגן אין זעלבן זין פון די ַאנדערע
בתי מדרשים איבער די לענג פון די
שטָאט ,א שיין גרויסער ערענסטער מקום
תורה ותפלה ווָאס וועט זיין א פרַאכט
און א כבוד פאר די גַאנצע געגענט און
פאר די גַאנצע שטָאט.
נָאכ'ן דַאווענען ,איידערן זיך ווַארעם
בַאגריסן ,הָאט מען געהערט די פריידי-
גע מעלדונג ,איבער די "חברת תהלים"
ווָאס ָארגַאניזירט זיך אינעם ביהמ"ד,
בנדבת לבו הטוב פונעם ּפטרון הביהמ"ד
הרה"ח ר' אהרן וויינבערגער הי"ו .שבת
אינדערפרי איז געווען א מחזה הוד
מיטצוהַאלטן ווי די טייערע קינדער-
לעך שּפרייזן אין ביהמ"ד ַאריין ,און
הָאבן דָארט געזָאגט תהלים אונטער
דער אויפזוכט פון דעם חשוב'ן עסקן
צנא מלא ספרא מו"ה נפתלי הירצקא
וויינבערגער הי"ו ,וועלכער הָאט
מיט זיינע געבענטשטע טַאלַאנטן
ָאנגעפירט דעם חברת תהלים מיט גרויס
ּפרָאפעסיָאנַאליזם.
אין די זעלבע צייט הָאבן ַאנדערע
אידן זיך שוין קובע מקום געווען ללימוד
התורה אין דעם נייעם ּפרַאכטפולער

היכל הביהמ"ד ,זייענדיג מקדים זיך
מטהר צו זיין אין די נייע ּפרַאכטפולע
מהודר'דיגע מקוה ווָאס איז שוין ב"ה
גענצליך פַארענדיגט ,און איז געעפענט
געווָארן צוזַאמען מיט'ן ביהמ"ד.
ביים דַאווענען הָאט זיך ווייטער
ָאנגעזען א שיינער ציבור ,ובפרט הָאבן
זיך ָאנגעזען חשוב'ע חברי הנהלת
קהלתינו הק' ,וועלכע זענען געקומען
מיטהַאלטן די תפלות אין דעם נייעם
היכל ביהמ"ד מעט ווָאס עפנט זיך לשם
ולתפארת.
נָאכ'ן דַאווענען איז אָ ּפגערָאכטן
געווָארן א גרויסַארטיגער "קידושא
רבה" לרגל דער ּפתיחת השערים פון דעם
נייעם ביהמ"ד ,ביי וועלכן די מתּפללים
הָאבן געזינגן ווַארעמע ניגונים מיט
גרויס התרגשות ,אָ ּפגעבנדיג שבח והודי'
להשי"ת שהחיינו והגיענו לזמן הזה.
נָאכמיטָאג הָאט אין דעם ביהמ"ד
אָ ּפגעהילכט א קול תורה פון די חשוב'ע
לומדים ווָאס הָאבן זיך מחי' געווען מיט
די הערליכע ספרי קודש ווָאס איז שוין
ַאריינגעשטעלט געווָארן אינעם ביהמ"ד.
שּפעטער הָאט מען געדַאווענט מנחה
און געּפרַאוועט שלש סעודות כמנהג
חסידים ואנשי מעשה ,מיט א קול גדול
ונעים .דברי תורה הָאט מען געהערט פון
הרה"ג רבי גרשון מענדל מערץ שליט"א
בן הגה"צ אבדק"ק תפארת יחזקאל
שליט"א פון די חשוב'ע תושבי השכונה.
לעת צאת השבת איז דער ציבור
נתבשר געווָארן די בשורה טובהַ ,אז דער
ביהמ"ד בלייבט שוין אויך ָאפן אויף די
ימות החול ,און מ'הָאט אויסגערופן די
זמני התפלה פון איבער די וואך.
תלי"ת הָאט דער סדר המנינים זיך
זייער גוט איינגעגעבן ,ווען עס זענען
שוין איינגעשטעלט דריי מנינים אויף
תפלת שחרית מדי יום ביומו ,ווען די
תפלות גייען ָאן זייער ּפונקטליך ,ווָאס
ווערט בעיקר צוגעשריבן צו די הערליכע
מקוה פונעם ביהמ"ד ווָאס איז געהייצט
און געווַארעמט אויף יעדן אינדערפרי.
אויסער דעם זענען דָא מנינים אויף
מנחה ומעריב ,ווען אינדערצווישן זיצן
צענדליגער חברותא'ס ווָאס לערנען
צוזַאמען פַארשידענע שיעורים זה בכה
וזה בכהַ ,אלעס אין די נייע הערליכע
ספרים ווָאס איז נתנדב געווָארן דורכ'ן
(פארזעצונג אויף זייט )19
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ערנסטע בוי-פאָרשריט ביים
אַלט-נייעם ביהמ"ד "אור החיים"
ביים גרעניץ פון קרית יואל
בנוי חרוב ובנויּ :פרעכטיגער בנין ביהמ"ד ווערט ארויפגעצויגן אויפ'ן
זעלבן ארט פון געוועזענעם ביהמ"ד וואס איז ליידער ארויף אין פלאמען

אין די יעצטיגע וואכן גאלאפירט שטארק פאראויס די בוי-ארבעט צום
ווידער-אויפבוי פונעם ביהמ"ד "אור החיים" אויף מאונטענוויו רד .קָאר .איירין
דר ,.נָאכדעם ווָאס דָאס פריערדיגע ביהמ"ד איז ליידער ארויף אין פלַאמען
ביילייפיג א יאר צוריק ,פרשת בהעלותך תשע"ח.
אויפ'ן אינציאטיוו פונעם חשוב'ן מייסד ונשיא הביהמ"ד הרבני הנגיד ר' יואל
הלוי רייזמאן הי"ו איז געלאזט געווארן אין גאנג א 'בנין בית שני' ,און באותו
מקום וואו דער 'בית ראשון' איז ארויף אין פלאמען ,ווערט אצינד ארויפגעצויגן
א בַאזונדערער פראכטפולער בנין פַאר'ן ביהמ"ד ומקוה ,אין די בחינה פון "גדול
יהי' כבוד הבית הזה יותר מן הראשון" ,א מקום רחבת ידים צוגעשטעלט מיט
אלע צוגעהערן ,א פראכטפולער ערזאץ צום געוועזענעם ביהמ"ד ,ווָאס איז
געווען סטאנציאנירט אינעם בעיסמענט פון די געוועזענע דירה ,און האט באמת
שוין געברויכט אן אויסברייטערונג ,ווען ס'איז בליעה"ר גיך אויסגעוואקסן,
זייענדיג א תורה ותפלה לייכט-טורעם פאר'ן גאנצע סעווען-ספרינגס אומגעגנט.
דער ביהמ"ד "אור החיים" איז נתייסד געווארן דורך הר"ר יואל הי"ו ארום
זיבן יאר צוריק ,און זייענדיג שטארק אדוק ומקושר בלימוד ספה"ק "אור החיים
הק'" האט ער דאס קורא שם געווען על שמו ,און שמו הקדוש וואס איז נקרא
עליו האט א השפעה אויפ'ן איכות הביהמ"ד ,ווען עס קומען זיך צוזאם חסידים
ואנשי מעשה אויף די תפילות מדי שבת בשבתו ובימים טובים ויומי דפגרא ,וואו
אלעס ווערט אפגעראכטן אויף א געהויבענעם פארנעם.
שטארק באגריסנד איז דער וועכנטליכער שיעור אין אור החיים הק' יעדן
פרייטאג צונאכטס נאכ'ן דאווענען ,וואס איז א זעלטנהייט פון א שיעור אין דעם
אייגנארטיגן און געהויבענעם זמן פון וואך .אפגעזען ווינטער צי זומער ,קומט
דער שיעור פָאר נאכ'ן דאווענען און עס ווערט מיטגעהאלטן דורך א שיינעם
ציבור מקשיבים וועלכע ווארעמען זיך די נשמה מיט די הייליגע מאמרים ,און
ס'איז ווירקליך די שענסטע הכנה איידער'ן מעיד זיין על בריאת שמים וארץ .דער
לימוד ווערט פארגעלערנט בטוב טעם ודעת על סדר הספר ,וואס אזוי ווערט
דאס דורכגעלערנט גרינטליך און בא'טעמ'ט ,מ'דארף נישט 'אריינכאפן' צו
ענדיגן די פרשת השבוע ,און דאס זעטיגט די הערצער פון די משתתפי השיעור
מיט א רוחניות'דיגן או"ר כי טוב.
דער ביהמ"ד איז אונטער די רוחניות'דיגע השּפעה פונעם חשוב'ן רב
הביהמ"ד הרה"ג רבי יודא אלישע הורוויץ שליט"א ר"מ במתיבתא הק' ,בן
הגה"צ אבדק"ק סַאטמַאר-מַאנטשעסטער שליט"א ,וועלכער לייגט אריין
געוואלדיגע כוחות בעבודת התפלה והרבצת התורה פון וואס אלע מתפללים
זענען זייער נהנה און מ'שפירט א שטארקע קעגנזייטיגע התקשרות והערצה צום
רב וואס איז פקיעא שמי' אומעטום .דער רב שליט"א באשיינט דעם ביהמ"ד
מיט זיינע ווארעמע תפלות וואס קומט באגלייט מיט א השתפכות הנפש און איז
מעורר יעדן איינעם בעבודה שבלב זו תפלה ,און בכל עת ועידן באצויבערט ער
דעם ציבור מיט זיינע דרשות מופלאים ,ווארעמע דברי חיזוק והתעוררות ,יעדע
וואך ביי שלש סעודות ,פרייטאג צונאכטס ביים פארלערנען אוהח"ק ,און ביי
יעדע יומא דפגרא וואס מ'האט די זכי' צו קוועלן מאוצרו הטוב.
במשך א שמיטת שנים האט דער ביהמ"ד פונקציאנירט לשם ולתפארת און
ס'איז כסדר צוגעקומען מתפללים פונעם גאנצן סעווען ספרינגס אומגעגנט,
בנוסף צו די בחורי חמד וילדי תשב"ר .נאכ'ן טראגישן פייער האט מען זיך
אריבערגעקליבן צו א צייטווייליגן לאקאל קעגנאיבער ,אין קאראוואנען וואס
איז שיין צוגערישט געווארן אלס פראוויזארישער ביהמ"ד ,אויפ'ן שטח פון
הרה"ח ר' חיים שלום טובי' גדלי' פעקעטע הי"ו ,וועלכער האט במיטב לבו
געשאנקען דעם ארט פאר דעם באנוץ.
אינצווישן איז געלאזט געווארן אין גאנג לנטוע הנהרסות ,און אז מ'זעט שוין
אן ארויפגעצויגענע סטרוקטור איז עס א פריידיגער פַאקט פאר אלע מתפללים
וועלכע קוקן ַארויס אויף דעם מאמענט ווען מ'וועט קענען באנייען דעם נייעם
(פארזעצונג אויף זייט )11
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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

גוטע
געלעגנהייט!

פראקטיש | לאקאל
| און באקוועם

ספעציעל פאר

די וואס דרייוון נישט

גלייכצייטיג איז פארהאן א ספעציעלער

Passport Card

וואס האט אלע בענעפיטן און מעלות פון א ENHANCED DRIVER LICENSE

פרייז $50 :אונטער  16יאר |  $65העכער  16יאר

עסאיר מאכןקענט דא אין ווילידזש-אפיס

ביטע רופט פאר אן אפוינטמענט

Community Service Department

845-783-8300 Ext. 9
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שוין אָנגעהויבן בעפאָרברייטונג
צום קומענדיגן " '20צענזוס"

ס'איז גוט באקאנט אז די פעדעראלע
רעגירונג פירט דורך איינמאל אין צען
יאר א נאציאנאלע "צענזוס" ,ווען די
רעזולטאטן דערפון איז זיי בייהילפיג
פאר פארשידענע ערליי צוועקן .די
קומענדיגע צענזוס פון  '20למספרם וועט
זיין די '101טע ציילונג אין די צענזוס
היסטאריע ,נאכ'ן צוגעלייגט ווערן אלס
פארשריפט אין די קאנסטיטוציע אין יאר
 1790למספרם (תק"נ).
הגם די פאקטישע ציילונג הייבט זיך
ערשט ָאן אין א האלב יאר ארום ,און
די נאציאנאלע ציילונג-טאג "אפריל "1
איז הערשט א דריי-פערטל יאר ארום,
פילן מיר פַאר וויכטיג מיטצוטיילן
מיט'ן ציבור מיט די אינפָארמַאציע אין
בעפָארברייטונג צום צענזוס ציילונג,
צוליב די אויסטערלישע וויכטיגקייט
פאר יעדן יחיד אנטיילצונעמען דערין
און קָאאָ ּפערירן ,סיי ַאלס דינא דמלכותא,
דאס פעדעראלע געזעץ פארארדנט יעדן
אמעריקאנער צו ענטפערן אלע "צענזוס"
פראגעס ווי ווייט מ'ווייסט די ענטפערס
דערויף .אינעם פעדעראלן געזעץ-בוך,
"טייטל -13סעקשאן  ,"221שטייט קלאר
ארויסגעשריבן" :נישט ענטפערן אויפ'ן
פראגע בויגן אדער נישט ענטפערן פאר
א צענזוס באאמטן איז א פארלעצונג פון
געזעץ" .און סיי צו קענען גרייכן די פילע
בענעפיטן דערפון ווי אויסגעשמועסט
שפעטער.
די צענזוס ביורא הָאט מיט עטליכע
ווָאכן צוריק אום יוני  11למסּפ' אנאנסירט
איבער א "צענזוס פראבע" וואס זי לָאזט
אין גַאנג אין יענע וואך ,פרשת נשא.
די "צענזוס פראבע" ארבעט דורכ'ן
אויסקלויבן  480,000הייזער איבער'ן
גַאנצן לאנד וועלכע וועלן באקומען א
ווערסיע פונעם  '20צענזוס פארום.
אין קרית יואל גופא הָאבן זיך די
פעדערַאלע צענזוס אגענטור אויך שוין
ָאנגעהויבן צוצוגרייטן צום צענזוס .אין
די וואך נאך שבועות איז פארגעקומען א
מיטינג צווישן פארשטייער פון די צענזוס
ביורא מיט ווילעדזש באאמטע ,אינעם
מעיאר'ס אפיס ,אויסצושמועסן אלע
פרטים אנבאלאנגט די בעפארשטייענדע
צענזוס ,און זיי האבן אויך געגעבן די
נויטיגע טרענירונג פאר די ווילעדזש
ארבעטער ,צו זיין גוט באהאוונט אין
זייערע ראלעס אנבאלאנגט די צענזוס.
דא אין די "הקרי'" האפן מיר בעז"ה
צו האלטן אינפארמירט די חשוב'ע
איינוואוינער מיט פארשידענע וויכטיגע
נייעס און אנטוויקלונגען וואס איז נוגע
די יעצטיגע נאציאנאלע צענזוס ציילונג,
וואס קען זיין בייהילפיג און נוצבאר פאר
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די תושבי העיר.

*
דער ערשטער פובליק שריט וואס
ווערט געטאן אין בעפָארברייטונג צום
צענזוב וועט זיך ָאנהויבן אין ַא חודש
ארום ,דאס איז דָאס דורכגיין ַאלע
ַאדרעסן פונעם גַאנצן לַאנד און זיכער
מַאכן ַאז איינער וואוינט דָארט .דערנָאך
ווָאס מ'הָאט שוין מָאדיפיצירט ַאלע
הייזער פונעם לַאנד ,גייען זיי אינמיטן
ווינטער ארומשיקן פארמס צו אלע
אדרעסן איבער'ן לאנד.
דעם פארום דארף מען אויספילן און
צוריקשיקן דורכ'ן פאסט ,און דאס איז
דאס מערסטע פראקטיש און איינפאך
פאר די קרית יואל איינוואוינער .ביים
קומענדיגן צענזוס וועט צום ערשטן מָאל
אויך זיין דער אויסוואל אויסצופילן דעם
פארום אנליין.
דאס צוריקשיקן דעם פארום אויף
פאסט אדער דורך אנליין איז דער
גרינגסטער וועג פאר די בירגער ,און
דער ביליגסטער וועג פאר די צענזוס
ביורא ,ווען עס שּפָארט זיי צווישן 60
און  70דאלאר פער יעדן פארום וואס
מ'דארף נישט אראפגיין פערזענליך דאס
אפצונעמען.
ס'איז דעריבער וויכטיג לטובת יעדן
יחיד ,אז מ'זאל נישט פארנאכלעסיגן
דאס געזעץ און ענטפערן אויף אלע
פראגעס אין די ערשטע מעגליכקייט
און דאס צוריקשיקן ווי פריער .דער
פארום פארלאנגט צו שרייבן נעמען
פון אלע קינדער ,יעדעס איינציגע קינד
וואס וואוינט אין שטוב ,און אפילו
איינער וואס שטייט איין דארט פאר סיי
וועלכן צוועק .די צענזוס איז גילטיג
פאר יעדן איינציגן שטוב איינוואוינער,
אפילו מ'איז נישט א סיטיזען אדער א
לעגאלער אימיגראנט ,ווייל דער צוועק
פון דער צענזוס ציילונג איז צו העלפן
די מענטשן פון די קאמיוניטי לויט די
צאל איינוואוינער ,אפגעזען צי מ'איז א
סיטיזען וכדומה.

אנגעפאנגען פון קומענדיגן מאי
למספרם – טאקע כמעט א יאר ארום,
פסח צייט תש"פ ,אבער די צייט לויפט
דאך שנעלער ווי איר מיינט – וועט די
רעגירונג ארויסשיקן זייערע ארבייטער
אין יעדן געגנט ,דָא אין קרית יואל וועלן
זיי אויפנעמען היימישע ַארבעטער פון
דָא אין שטָאט ,וועלכע וועלן פערזענליך
אריבערקומען צו די באטרעפנדע אדרעסן
וואס האבן דאס נאכנישט צוריקגעשיקט,
כדי אויסצוגעפונען די אורזאך פארוואס
מ'האט עס נישט צוריקגעשיקט און זיי
וועלן פערזענליך נעמען די אינפארמאציע
פאר דער צענזוס.

איש בל יעדר
ס'איז גאר וויכטיג אז יעדער איינציגער
תושב זאל ַאנטיילנעמען אין דער צענזוס,
ווייל – ווי דערמאנט – ווענדט זיך אין
דעם פיל זַאכן און בעיקר וויפיל פאנדינג
ס'זאל געשאנקען ווערן פאר די ַאלע
ּפרָאגרַאמען פון ווָאס ייעדער יחיד
ויחיד געניסט ,און ווי אויך די לאקאלע
פראיעקטן ,און ווי מער מענטשן דער
געגנט פארמאגט ,אלץ מער הילף
באקומען אירע איינוואוינער.
די צענזוס איז אויך באשטימט
געווארן אז די רעגירונג זאל וויסן דער
צושטאנד פון לאנד ,צ.ב.ש :וויפיל
זענען ארעם אדער רייך ,וועלכער געגנט
איז באוואוינט און וועלכער נישט ,און
פון וואספארא מענטשן דער געגנט איז
צאמגעשטעלט .דאס איז דער צוועק
פארוואס די אמעריקאנע קאנסטיטוציע
פארלאנגט אז יעדע  10יאר דארף מען
מאכן א חשבון איבער'ן צושטאנד און
אויסשטעל פון יעדן געגנט.
לויט די נייע ציפערן וועט מען
באשטימען וויפיל יעדער געגנט זאל
באקומען אין שטאטישע פראגראמען
ווי :פוד סטעמפס; מעדיקעיד; העלט
אינשורענס פון די סטעיט פאר קינדער;
סעקשאן  ;8סיניָאר-סיטיזענס הילף;
העלט-קעיר ,עדיוקעישאן הילף ,הילף
פאר לאקאלע טראנספארטאציע;
אינפראסטרוקטור ,פעדעראלע פאנדינג
צו די סטעיט און צום לאקאלן געגנט; א
גרעסערער סאושעל סערוויס בודזשעט;
צו פאררעכטן און גיסן נייע סיידוואלקס;
הילף פאר די פייערלעשער קאמפאניס;
וואסער קוועלער פאר די תושבים; נייע
באסעס; אינסטאלירן סטריט לייטס;
פערזענליכע ביזנעס הילף און לאונס
וכדומה .אלעס ווערט באשלאסן לויט די
רעזולטאטן פונעם צענזוס באריכט!

פאקטן

פונעם צענזוס געזעץ
דער אפיציעלער טאג פונעם צענזוס איז
•
"אפריל  ."1ביים אריינשרייבן אינעם פארום דארף מען
רעכענען יעדער וואס וואוינט מיט די פאמיליע אין יענעם טאג.
יעדער איינער אין הויז דארף אריינגעשריבן ווערן ,אריינגערעכנט
•
עלטערע לייט און פיצלעך קינדער.
סיי סיטיזענס און סיי די וואס זענען נישט קיין סיטיזענס דארפן ווערן
•
אויסגערעכענט.
די צענזוס ביורא שטעלט צו הילף אויסצושטעלן דעם פארום ,אויף
•
ראכן.
שפ ַ
פארשידענע ּ
ווי אויך ווערט צוגעשטעלט ספעציעלע פארומס אויף די "ברעיל"
•
ראך ,פאר בלינדע מענטשן ל"ע.
שפ ַ
ּ
אויספילן דעם פארום און עס צוריקשיקן אויף די פאסט אדער אנליין
•
איז דער ביליגסטער און גרינגסטער וועג.
למספ' האבן אנטיילגענומען  72פראצענט פון
ּ
אינעם צענזוס פון '00
•
דער באפעלקערונג.
אין בעפארגרייטונג צו די צענזוס-ציילונג ווערן אויפגעשטעלט אריבער
•
 500לאקאלע צענזוס אפיסעס ,און מ'וועט אויפנעמען באלד אנדערהאלבן מיליאן
מענטשן אויסצופירן די איבריגע ארבעט פון די צענזוס ,ווי ַארומגיין צו די הייזער
האבן נישט צוריקגעשיקט אד"ג.
וואס ָ
פון די ָ
עס ווערט געשאצט אז די צענזוס ארבייטער וועלן דארפן באזוכן ארום
•
 50מיליאן הייזער פון מענטשן וואס האבן נישט אריינגעשיקט דעם פארם אויף
פאסט.
פארשריפטן וועט מען פרובירן ביז זעקס מאל צו
לויט די איצטיגע ָ
•
קלא ּפן אויף די טירן צו באקומען די אינפארמאציע פון משפחות וואס האבן
ַ
נאכנישט אריינגעשיקט די פארמס.

פריערדיגע צענזוס
אין קרית יואל
קרית יואל ביי איר גרינדונג אין '77
למס' האט געהאט  500נפשות .אין די
ציילונג פון יאר  '80למס' ,האט קרית יואל
שוין פארמאגט  2,088נפשות ,און  10יאר
שפעטער אין יאר  '90למס' האט שוין
קרית יואל פארמאגט ַא בַאפעלקערונג
פון  7,437נפשות בליעה"ר ,וואס דאס
איז א וואוקס פון  256.2%פראצענט כ"י,
אין א צייט וואס גאנץ אראנדזש קאונטי
איז דאן געוואקסן מיט א קארגע 18.5%
פראצענט! און די גאנצע סטעיט אוו ניו
יארק מיט א נישטיגע  2.5%פראצענט!

דער קאנטראסט איז נאך מער
פארברייטערט געווארן ביי די
נאכפאלגנדע ציילונגען אין  '00און
 .'10אין  '00האט קרית יואל געהאט
 13,138נפשות ,און  2,137משפחות .די
 '10צענזוס רעזולטַאטן הָאבן געצייגט
א באפעלקערונג פון  20,175נפשות
בליעה"ר .דאס אלעס איז פארגעקומען
אין א צען יאר פעריאד ווען איבער די
גאנצע סטעיט איז די בַאפעלקערונג
געשרינקען ,און קרית יואל האט זיך
ארויסגעשטעלט אלס פון די איינציגע
מוניציפאליטעטן – איבערהויפט
פון אפסטעיט – וואס וואקסט
(פארזעצונג אויף זייט )17

פארזיכערט
ריוואטקייט איז ַ
אייער ּפ ַ

דאס פעדעראלע געזעץ פארארדנט יעדן אמעריקאנער צו ענטפערן אלע
"צענזוס" פראגעס ווי ווייט מ'ווייסט די ענטפערס דערויף .אינעם פעדעראלן
געזעץ-בוך" ,טייטל -13סעקשאן  ,"221שטייט קלאר ארויסגעשריבן" :נישט
ענטפערן אויפ'ן פראגע בויגן אדער נישט ענטפערן פאר א צענזוס באאמטן
איז א פארלעצונג פון געזעץ".
דאס זעלבע געזעץ גאראנטירט אבער אז די "צענזוס" פראגעס וואס מען
שטעלט אויס מוז בלייבן פארזיגלט און אין געהיים במשך  72יאר צייט פון
דער יעצטיגער ציילונג .דאס מיינט אז ביז דאן קענען נאר צענזוס באאמטע זען
די אויסגעשטעלטע פארמס ,און קיינער קען נישט האבן קיין צוטריט דערצו
אדער ארויסבאקומען סיי וואס פון די אינפארמאציע .דאס ווארט "קיינער"
איז אין דעם פאל אין פולן זין פון ווארט ,ווייל דאס מיינט טאקע אויך די פילע
רעגירונגס אפיסעס ווי די "איי .אר .עס" און "עף .בי .אייּ ".פָאליציי ,סָאושעל
סערוויס ָאפיסעס ,אינוועסטיגעיטארס ,וכדומה.
קיין שום פעדעראלע אגענטור ,אריינגערעכנט אימיגראציע ,דאס מיליטער,
די פאליציי ,די געריכטן ,קענען נישט פארלאנגען קיין שום פריוואטע

דער 'צענזוס ביורא' הויפטקווארטיר

(פארזעצונג אויף זייט )17
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שערי חמלה ווינקל
שולע-יאר
ָ
איינדרוקספולע מסיבה צו ענדע פון
פאר תלמידי מוסד הק' שערי חמלה
ַ
באגייסטערונג
האבן מיט ַ
מיט באטייליגונג פון אלע עלטערן וועלכע ָ
אויסגעדרוקט גרויס דאנקבארקייט פאר אלע שטאב-מיטגלידער

ווי יאר-יערליך איז פארקומען די
ספעציעלע מסיבה צום ענדע פונעם
שולע-יאר אינעם מוסד הק' שערי חמלה,
וואו עס זענען זיך צונויפגעקומען די
אלע טייערע נשמה'לעך אינאיינעם
מיט זייערע חשוב'ע עלטערן – ווען
בַאזונדער איז געווען צוגעשטעלט ַא
רייכע סעודה פאר די מַאמעס פון די
קינדער – און מיט שווערע געפילן הָאט
מען זיך געזעגנט פונעם לערן-יאר אין
וואס די קינדער זענען אזוי שיין געשטיגן
אין אלע הינזיכטן.
די רייכע מסיבה איז פָארגעקומען
אין די זַאלן פון "קרן ויואל משה",
פַארגַאנגענעם מיטוואך נשא ,און עס איז
סערווירט געווארן פיינע מעדנים מכל
טוב וטוב.
דער יו"ר פון די שיינע מסיבה איז
געווען הרה"ח ר' מיכל פעלדמאן הי"ו
פון די געטרייע עוסקים במלאכת הקודש
אינעם מוסד און ער האט אין זיינע
ווערטער באטאנט וויפיל מ'קען אויפטון
ווען ס'איז דא א ווארעמע קאאפעראציע
און צוזאמענארבעט צווישן דעם שטַאב
און די עלטערן – פאר'ן וואוילזיין פונעם

קינד.
 .אויך הָאט מען געהערט ַא שיינע
דרשה פון הרה"ג רבי חיים אליעזר
דאווידאוויטש שליט"א מנהל ישיבה
קטנה אבני צדק ,און צום לעצט האט מען
געהאט דעם כבוד צו הערן דברי תורה
וברכה פון הגה"צ רבי יואל טייטלבוים
שליט"א רב דביהמ"ד בית ברוך.
די רעדנערס האבן פה אחד
ארויסגעברענגט וואס עס מיינט צו
ארבעטן מיט אזעלכע קינדער ,ווען
עס שטעלט פָאר א זעלטענע באגריף
פון חסד של אמת ,ווייל מ'קען נישט
ערווארטן אנערקענונג פון די קינדער
אויף די שווערע הארעוואניע וואס
מ'לייגט אריין אין זיי ,און פונדעסטוועגן
ווערט אריינגעלייגט אזעלכע שטארקע
כוחות.
איבריג צו זאגן אז די שטאב מיטגלי-
דער וואס האבן נוטל געווען חלק בראש
אין דער מסיבה ,האבן דערפון געשעפט
גרויס חיזוק.
צום סוף הָאט זיך דער חשוב'ער
יו"ר שטַארק בַאדַאנקט פאר'ן
אדמיניסטראטאר פונעם מוסד מו"ה

ישעי' ווערצבערגער הי"ו וועלכער האט
זיך זייער איבערגעגעבן פאר'ן אוונט,
וואס איז נאך א רינגעלע אין זיינע
גאנציעריגע געטריישאפט ביים שטיין
ביים רודער פונעם מוסד הק'.
ר' יואל צבי האט דאן פארטיילט די
תעודות פאר די קינדער וועלכע האבן
זיך באזונדער אויסגעצייכנט אין זייערע
לימודים ,און נאך לעבעדיגע טענץ וואס
האט זיך פארצויגן א שיינע וויילע ,האט
מען זיך געזעגנט איינער פונעם צווייטן,
מיט הארציגע און דאנקבארע געפילן,
געזונטערהייט.

*
אויך אינעם בית יעקב אלו הנשים,
האט מען בַאזונדער געפייערט די ענדע
פונעם שולע-יאר פון די חשוב'ע מיידלעך
פונעם מוסד ,וואס איז צוגעשטעלט
געווארן אויף א רייכן פארנעם אינעם
סקול אודיטאריום .אן אינטערעסאנטער
פראגראם האט באאיינדרוקט די אלע
פארזאמלטע ,די קינדער ,מיט די שטאב
מיטגלידער און חשוב'ע עלטערן

ּפאַרקינג-לאַט ביים ביהמ"ד "בית מרדכי"
דקהלתינו הק' ,איבערגעפלאַסטערט
ברענגט צו פילע פרישע ּפ ַארקיר-ערטער

די פילצאליגע מתפללי ביהמ"ד "בית
מרדכי" דקהלתינו הק' בפרט און די
פילע געסט און בעלי שמחה פון די "כנור
דוד" זאלן ,טוען שטארק באגריסן דער
שריט פון די הנהלת המוסדות גענצליך
איבערצופלאסטערן דעם "פארקינג
לַאט" פָארנט פונעם ביהמ"ד.
דער צענטראלער ּפַארקינג-לאט פַאר'ן
בַאנוץ פון די תלמוד תורה און כינור דוד
זאל איז טאקע אויבן ,ביים גרויסן שטח
פארנט פונעם ת"ת קאמפלעקס ,אבער
וואס ס'ווערט בעיקר באנוצט דורך די
מתפללי ביהמ"ד בית מרדכי איז דער
אייגנַארטיגער ּפַארקינג-לאט אונטן ווָאס
געפינט זיך פָארנט פונעם ָאפיציעלן
ַאריינגַאנג צום ביהמ"ד ,וואו מ'קומט ָאן
דורכ'ן אייגנארטיגן שטראז ַאריין צווישן
 20און  24געציל בערגער ,וועלכע איז
די אויסשליסליכע פארקינג לאקאציע
פאר די מתפללי ביהמ"ד ,און ַאזוי אויך
קומט דאס שטארק צונוץ ביי די נַאכט-
שטונדן ווען ס'קומען פָאר שמחות אין
די כנור דוד זאלן אויפ'ן אויבערשטן
שטָאק ,און דער אויבערשטער ּפַארקינג
לַאט איז גָאר שטַארק פַארנומען און קען
נישט פארנעמען די צענדליגער קַארס מיט

געסט ווָאס קומען זיך בַאטייליגן ביי די
חתונות ,דינט דער אונטערשטער ּפַארקינג
לַאט אלס אן ַאלטערנַאטיווע פארקינג
לאקאציע פאר די משתתפי השמחות.
אין משך פון די יָארן ווָאס דער
פארקינג לאט איז באנוצט געווָארן הָאט
זיך געשַאפן לעכער און פאט-האולס
ווָאס הָאט שטַארק פַארשווערט פאר די
באי ביהמ"ד און די געסט ביי די שמחות,
און די הנהלת המוסדות אינאיינעם מיט די

הנהלת הביהמ"ד הָאבן אונטערגענומען
דעם קָאסטבַארןָ ,אבער וויכטיגן,
פראיעקט איבערצופלאסטערן דעם
גאנצן אונטערשטן פארקינג לאט,ווָאס
האט זיך געצויגן פאר עטליכע טעג.
ַאצינד איז פנים חדשות באו לכאן,
און עס פארט זיך אין ביהמ"ד מיט
א נייעם געשמאק .אויך האט דער
פראיעקט צוגעברענגט  10פרישע
פארקינג ערטער ,ווען מ'האט במשך די

געהאלטן
רירנדע "גראדועישאן" ָא ּפ ַ
פאר  9שערי חמלה קינדער
ַ
מיט'ן ענדיגן דעם היי-יעריגן לערן-יאר האבן  9קינדער פונעם מוסד הק'
שערי חמלה גראדואירט פונעם מוסד ,דאס מיינט ,זיי האבן געגרייכט צו
 21יאר ,ביז ווען די מוסד שערי חמלה קען באגלייטן די קינדער אונטער די
ראמען פונעם סקול דיסטריקט ,און ווי דער שטייגער ,איז פאר זיי אפגעראכטן
געווארן א הערליכער גרַאדואירונג פייערונג וואס זיי האבן אלס 'הויפט
מחותנים' מיטגעהאלטן מיט א שטאלצירנדע גליקליכקייט.
די גרַאדואירונג איז אפגעהאלטן געווארן אין ראמען פונעם מוסד ,וואו
ס'האבן זיך דערביי פארזאמלט די חשוב'ע משפחה מיטגלידער ,צוזאמען מיט
די קינדער פונעם קלאס ,און פארשטייט זיך די שטאב מיטגלידער וועלכע
זענען דערביי הערצליך באדאנקט געווארן דורך די פַאמיליע מיטגלידער
פאר'ן אריינלייגן די גרויסע כוחות אין די טייערע נשמות די אלע יארן ,וואס
האט זיי ב"ה ארויפגעברענגט צום העכסטן שטאפל וואס מעגליך טראץ
זייערע פיזישע און גייסטישע באגרעניצונגען.
א ספעציעלער מאמענט פון ערנפולע אנערקענוג און שעצונג לכבודם
פון די טייערע קינדער ,איז געווען די "דיפלאמע" פונעם נוי יארק סטעיט
קאמפטראלער ,וועלכער שטרייכט אונטער אז ער אנערקענט די גאלדענע
עררייכונגען פונעם סטודענט ,און אן עקסטערע שיינע דיּפלָאמע הָאבן די
קינדער ערהאלטן פון מר .פעטלין סקול סופעראינטענדענט ,וועלכער ברענגט
ארויס זייערע אויסגעצייכנטע סוקסעסן אינערהאלב די לימודים ,אין וואס זיי
זענען אזוי הערליך געשטיגן די אלע יארן.

צוגלייך.
מ'האט געהערט לויב-רעדעס פון א
צאל עלטערן ,און כהנה האט מען געהערט
שיינע רעדעס פון שטאב-מיטגלידערינס
וועלכע האבן באדאנקט די עלטערן פאר
די גאלדענע צוזאמענארבעט וואס האט

זיי ערלויבט ארויפצוברענגען די קינדער
צום העכסטן שטאפל וואס נאר שייך.
צום שלוס האט מען פארטיילט
אויסצייכענונגען פאר די תלמידות וועלכע
האבן זיך באזונדער אויסגעצייכנט אין
זייערע לימודים און לעקציעס.

ארבעט אוועקגעשניטן און בַאזייטיגט
אומנויטיגע באשטאנדטיילן וואס זענען
געשטאנען אין וועג ,און איז אצינד
אקאמאדירט געווארן אלס טייל פונעם
פארקינג לאט המורחבת ,וואס ברענגט ַא
הרחבה סיי פאר די באי ביהמ"ד און סיי
פאר די משתתפי השמחה אינעם כינור
דוד זאל.

ווערט דער אונטערשטער ביהמ"ד
פארקינג לאט אויך באנוצט דורך די
משתתפי השמחות ,באנוצט מען זיך
ווי פארשטענדליך מיט די דערמאנטע
טרעפ ,וואס איז פונעם אונטערשטן
פארקינג לאט דער איינציגסטער וועג
אריבערצוגיין פון אונטן ביז אויבן
ביים זאל ,אויסער דעם וואס עס ווערט
באנוצט דורך משתתפי השמחה וועלכע
קומען צופיס פון פילמאר\קאלוב און פון
אונטן געציל בערגער און נוצן די טרעפ
אנצוקומען אויבן אריינצוגיין אין זאל,
און פארשטענדליך ווערט דאס גענוצט
דורך מענער און פרויען.
ביי אן אסיפת התעוררות וואס איז
אפגעהאלטן געווארן זונטאג שלח,
כ' סיון ,בהיכל הביהמ"ד בית מרדכי,
אויפ'ן מקרה לא טוב וואס האט פאסירט
דעם ערשטן טאג שבועות ווען א ספר
תורה איז טיילווייז אראפגעפאלן אויף
דער ערד ,האט הרה"ג רבי שמחה שלום
שטיינבערגער שליט"א רב דביהמ"ד
דברי חיים מעורר געווען איבער
פארשידענע ענינים ,און בין הדברים
מעורר געווען איבער איינשטעלן א תיקון
צו פארמיידן ַאזַא געדיכטן פַארקער פון
מענער און פרויען ביי דעם דערמאנטן
דורכגַאנג-פונקט צום זאל.
די הנהלת הביהמ"ד איז אצינד שטארק
טעטיג איבער א מעגליכע לעזונג ,און
מ'קוקט אריין אין פארשידענע מהלכים
ווי אזוי צו מתקן זיין דעם ענין ,צי דורך
אהערשטעלן צוויי באזונדער טרעפ,
עקסטער פאר מענער און פאר פרויען,
און ענליכס ,ווי ס'פאסט פאר די הייליגע
שטאט קרית יואל.

*
עס ווערט גלייכצייטיג געמאלדן
מטעם די הנהלת הביהמ"ד ,איבער די
אנגייענדע באראטונגען בנוגע די טרעפ
וואס פירט ארויף פונעם אונטערשטן
פארקינג לאט ,אנצוקומען אויבן צו
די אריינגענג פון די כנור דוד זאל ,צו
איינשטעלן א פראקטישן תיקון גדול
בנוגע צניעות.
ווי געזאגט ,היות ביי די נעכט
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בס"ד

אויפמערקזאמקייט
עלטערן:
היט אייערע קינדער!

S S CCAA M PA I G N BY:

געברענגט דורך:
ווילידזש פובליק
סעיפטי דעפארטמענט

אין די לעצטע וואך האט זיך געמאכט אז עטליכע משפחות זענען
אריינגעפאלן אין לעגאלע פראבלעמען מיט די אויטאריטעטן ,פאר'ן לאזן
קליינע קינדער אליינס אויפ'ן גאסָ ,אן די שמירה פון אן אחריות'דיגער
ערוואקסענער ,און אנדערע אופנים פון פארנאכלעסיגן צו געבן די
פארלאנגטע סעיפטי פאר די קינדער.
באמת פארשטייען אלע עלטערן זייער גוט ,אז נישט בלויז אלס דינא דמלכותא
איז מען מחויב אפצוהיטן די קינדער פון א מעגליכע סכנה ,נאר אלס אידישע
קינדער זענען מיר פיל מער מחויב און אחריות'דיג אפצוהיטן אונזערע קינדער,
אונזער טייערסטע פארמעגן ,ווי דאס שווארץ אפעל פון אויג.
ליידער מאכט זיך אפטמאל ,נישט חלילה צוליב פארנאכלעסיגקייט ,נאר
עלטערן כאפן זיך פשוט נישט אז געוויסע זאכן קענען זיין שעדליך און סכנה'דיג
פאר קלענערע קינדער ,און מען פארלאזט זיך אז וויבאלד מען וואוינט ב"ה אין
א שטאט פול מיט ערליכע אידישע קינדער ,זענען די קינדער פארזיכערט אין
גאס אליינס.
די מציאות האט אבער געוויזן אז פילע מאל זענען קינדער אויסגעשטעלט
געווארן צו שווערע סכנות און עגמת נפש.

AWA R E N E
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פאלגענד זענען א רייע פונקטן וואס
עלטערן זאלן האלטן פאר די אויגן:
•קלענערע קינדער דארפן אלץ זיין אונטער
די אויפזיכט פון אן ערוואקסענעם מענטש,
וואס איז אחריות און האלט אן אויג פאר
זייער זיכערהייט .עס האט זיך שוין געמאכט
פעלער וואס קליינע בעיביס זענען געבליבן
אליינס אויפ'ן גאס אן קיין אויפזיכט ,אזא
קינד קען זיך ח"ו שטיקן ,אראפפליען מיט
א בייק\קערידזש א בארג ,אראפגיין אויפ'ן
ראוד ,אדער סתם אזוי אוועק וואנדערן
עטליכע גאסן .אפילו אביסל גרעסערע
קינדער קענען נאכלויפן א באלי ,אדער
אראפפליען מיט א סקוטער אויפ'ן ראוד.
•אן ערוואקסענער מענטש מיינט עמיצער
וואס איז שוין באמת גרויס און אחריות'דיג,
וואס איז כאטש  12יאר אלט .אסאך מאל
לאזט מען יונגערע קינדער אבאכט געבן
אויף קליינע קינדער ,אבער א קינד וואס
איז נאכנישט גענוג ערוואקסן קען גרינג
פארגעסן פון די אויפגאבע וואס מען האט
ארויפגעלייגט אויף אים\איר ,און לויפן
צו אן אייז-קרים טראק\פייער לעשער...
לאזנדיג דאס קליין קינד אויף הפקר.

•ספעציעל איז וויכטיג די אחריות ביי די
באסעס ,ווען די קלענערע קינדער גייען
אדער קומען פון חדר\סקול ,זאל מען
מאכן זיכער צו שטיין ביי די סטאפס סיי
ביים ארויפלייגן די קינדער און סיי ווען

זיי קומען אהיים.
•יעצט זומער ווען די קינדער שפילן אסאך
אויפ'ן גאס ,און עס איז נישט גרינג פאר אלע
מאמעס צו זיצן אינדרויסן מיט די קינדער,
זאל מען אפצושמועסן מיט אן אנדערע
מאמע וואס זיצט פונקט אינדרויסן אז זי
זאל אויך האלטן אן אויפזיכט אויף אייער
קינד.

•עס וואלט געווען ראטזאם ,פונקט
ווי עס איז איינגעפירט ביי שכנים
פון איין בנין אז יעדן וואך רייניגט
א צווייטע משפחה די האלוועי
אדער די גאס ,אזוי אויך זאל מען
אפשמועסן צ.ב .אז יעדן טאג וועט
אן אנדערע מאמע זיין אינדרויסן
מיט די קינדער און האלטן אויפזיכט
אויף די קינדער פונעם גאנצן בנין.
•יעדעס קינד וואס פארט מיט א בייק\
סקוטער דארף אנטון א העלמעט! צו פארן
אן קיין העלמעט קען זיך גרעניצן מיט
סכנת נפשות ,און אויב א קינד צעקלאפט
זיך ח"ו און עס שטעלט זיך ארויס אז ער\
זי האט נישט געהאט קיין העלמעט קענען
די עלטערן האבן ערנסטע פראבלעמען און
עגמת נפש.

דער סך הכל :מען דארף נוצן דעם שכל צו פארזיכערן אז מען שטעלט צו די
פארלאנגטע תורה'דיגע און געזעצליכע זיכערהייט פאר די קינדערלעך ,כדי עס
זאל ח"ו נישט קומען צו קיין סכנה אדער אנדערע אומאנגענעמליכקייטן.
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חברה הצלה קאלום
מקייט-אלערטס"
ַ
כזא
"ווא ַ
ַ
דורך "חברה הצלה" ַאקטועל
אין די יעצטיגע זומער-חדשים

שטייענדיג אין די זומער-מָאנַאטן ווען
די גאסן פון שטָאט שּפרודלט און לעבט
מיט די טויזנטער קינדער בליעה"ר וועלכע
האלטן זיך פארנומען אין זייערע פרייע
צייט מיט זייערע קינדערישע אקטיווי-
טעטן און שפילערייען ,געבן מיר איבער
די פאלגנדע אקטועלע "ַאלערטס" ווָאס
די "חברה הצלה" הָאט ַארויסגעגעבן,
וואס איז זייער נוגע פאר אלע חשוב'ע
עלטערן אין בַאטרַאכט צו נעמען און
זיין אויפמערקזַאם ,אז ס'זאל ח"ו נישט
פאסירן אן אומגליקספאל בשעת די
קינדער געפינען זיך אינדרויסן פון שטוב.

באווארענען און
באאבאכטן די קינדער

אין פאריגן נומער איז צווישן די
"הקרי'" בלעטער פובליצירט געווארן
די קלארע אנווייזונגען פון "פובליק
סעיפטי" בנוגע די זיכערהייט-
מאסנאמען וואס פאדערט זיך פון
עלטערן אונטערצונעמען ווען זייערע
קינדער זענען אין גאס ,עפעס וואס
פאדערט זיך נישט דייקא ווייל מ'קען
ווערן פַארוויקלט אין אומַאנגענעמליכ-
קייטן און עגמת נפש דורך די רעגירונגס
אויטאריטעטן ,נאר דאס איז די איינפאכע
אחריות פון עלטערן אויף קינדער ,צו
האלטן אויף זיי א וואכזאם אויג ַאלעמָאל
פַאר'ן וואוילזיין פון די קינדער.
עס איז נישט פארהאן א בעסערע –
און טראגישע  -עדות צו די ווייטאגליכע
קאנסעקווענצן וואס דאס לאזן קינדער
ָאן ַאן אויפזיכט ברענגט ,ווי די געטרייע
הצלה-לייט פון די שטָאט ,ווען דורכאויס
די זומער-ווָאכן שטייגן די הצלה-רופן
מיט דראסטישע ציפערן אין רעזולטאט
פון לאזן קינדער ַאליין אין גאס ,עפעס
וואס וואלט בעז"ה פארמיטן געווארן
ווען עס וואלט געווען ַא טראסטבארע
עינא פקיחא אויף זיי.
"זומער" מיט "קינדער אין גאס" גייען
בענאזַאם; ס'איז ווי א יומא אריכתא
פאר די קינדער ...און דאס נעמט אריין
די קינדער פון אלע יארגענג ,קליינע
און גרויסע .אמת ,די גרעסערע קינדער
ווָאלטן ווען געקענט אכטונג געבן אויף
די קליינווארג ,אבער ווי דאס מציאות
שטעלט זיך ארויס ,זענען עלטערע
קינדער מער צעלאזט און זיי זעלבסט
זענען גאר אויסגעשטעלט געשעדיגט צו
ווערן ח"ו אויב מ'שטעלט נישט ַאראָ ּפ
ַא פוס און מ'הַאלט אן עינא ּפקיחא מיט
ווָאס און וויַאזוי זיי שּפילן זיך.
דער ציפער פון די ערשטע ווָאכן אינעם
זומער דערווייל זענען שאקירנד ,און
דאס דארף ברענגען צום ווַאכזַאמקייט
פון די עלטערן :א דורכשניט פון 10-5
אינצידענטן מיט קינדער אויף די גַאס
פאסירן יעדן טאג אין משך די זומער-
וואכן! און דאס קען אפילו פאסירן
פארנט פון די עלטערנ'ס אויגן.

די גרויסע חברה שפרינגען אויף
טראמפאלינס ,מ'מאכט קונצן און טריקס
מיט יעדן באשטאנדטייל אין גאס,
קינדער לויפן אראפ און שפילן זיך אויף
די ראודס ,איז דעריבער זייער וויכטיג
פאר אלע חשוב'ע עלטערן צו אכט
געבן אויף די קינדער מיט זיבן אויגן.
מ'זאל גוט אנזאגן פאר די קינדער אין
אלע יארגענג איידער זיי גייען ארויס אין
גאס ,וואס מ'טאר נישט טאן ,וואספארא
סכנה'דיגע אקטיוויטעטן און ארטיקלען
מ'טאר נישט טון און צורירן .ועל כולם,
די קינדער זאלן אין גאס זיין אונטער די
אחריות פון ערווַאקסענע מענטשן.
צום לעצט על כל צרה שלא תבוא :די
ַארום  80געטרייע מעמבערס פון חברה
הצלה שטייען גרייט צו רעַאגירן צו
סיי וועלכן רוף ,ס'זָאל זיך נישט מַאכן,
און מ'זאל קיינמאל נישט צווייפלען צי
מ'זאל יא אדער נישט רופן הצלה ,ווייל
דאס קען צום סוף קאסטן א טייערן
פרייז .ביי סיי וואס ס'פאסירט חלילה,
זאל מען רופן חברה הצלה .און השי"ת
זאל העלפן אז מיר אלע זאלן זיין געזונט
און שטארק.

העלמעטס
א "העלמעט" איז בעז"ה דער וויכטי-
גער שוץ-מיטל פאר אונזער שווארץ-
אפל פון אויג ביים ארומפארן מיט סיי
וועלכע סארט בייק ,אז ס'זאל ח"ו נישט
ערנסט פאסירן ווען מ'פאלט אראפ אדער
סיי וואס ס'זאל נאר נישט פאסירן ביים
ארומפארן – אדער בעסער געזאגט
'ארומפליען' מיט'ן בייק.
מ'דארף קיינעם נישט פארציילן,
שנעל-פארנדע בייקס איז פון די בעסטע
אקטיוויטעטן ביי די קינדער אויף די גאס,
עס ווערט גענוצט דורך קינדער פון אלע
יארגענג ,און ס'איז פיל מער ווי איינפאך
ארומפארן .מיט די סארט בייקס פליעט
מען ארום – עס איז נישט דא דערפאר
ספיד לימיטס – ...מ'מאכט רעיסעס און
אלע סארט קונצן ,ארויף און אראפ בערג,
אפגעזען ווי סכנה'דיג דאס איז.
די נאטירליכע קאנסעקווענצן פון
סכנה'דיגע אומפאלן ענדיגט זיך ביי א
לאך אין קאפ און סטיטשעס ,אדער ח"ו
פיל ערגער – ווען מ'איז נישט בַאשיצט
מיט'ן העלמעט .דאס טראגן א העלמעט
איז ַא תורה'דיגער פליכט פון "ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם" ,און דאס טאר נישט
זיין קיין שום בושה פאר קינדער פון
גרויס ביז קליין .א גרעסערע בושה איז
צו גיין אין חדר מיט א באנדאזשירטן
קאפ ח"ו.

טיקס
אין די זומער-מאנאטן קען זיך ָאפט
מַאכן ווען בשעת'ן בָאדן די קינדער
טרעפט מען ַא "טיק" ָאנגעטשעּפעט אין

זיי ,וואס קען זיין שעדליך אויב מ'נעמט
נישט קעיר דערפון .דערפַאר איז ראטזאם
צו באקוקן אלע קינדער פון קאפ ביז פיס,

יעדע נאכט ,ובפרט אויב א קינד רעדט זיך
אפ אויף קראצענישן.
אויב באמערקט מען א טיק זָאל מען טון
די נויטיגע שריט .אויב ס'איז בייטאג זאל
מען גיין צום לָאקַאלן דאקטאר .אויב ס'איז
ביינאכט אדער ווען אימער די לאקעלע
דאקטוירים אפיסעס זענען געשלאסן ,זאל
מען רופן הצלה וואס האבן ערפארענע
מעמבערס וואס זענען גוט באהאווענט
אין דעם הינזיכט .עס איז פַארהַאן אין די
געשעפטן ַא טיק רעמאוועל קיט ,וועלכע
געט די מעגליכקייט פַאר'ן יחיד ַאליינס
ַארויסצונעמען דעם טיק .אבער אויף סיי

חברה הצלה

845.783.1212

וועלכע פאל זאל מען דאס אוועקלייגן און
טרָאגן צום דאקטאר.
השי"ת זאל האלטן די רעכטע האנט
אויף אלע אידישע קינדער ,דער זומער
זאל אדורכגיין אן קיין שום אומגליקן און
עגמת נפש ,וה' ישמור צאתינו ובואינו
לחיים ולשלום.
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חברה הצלה קאלום

באעהרט מיט
ראמעדיק ַ
"קרית יואל הצלה" ּפ ַא ַ
קאונטי
ראנדזש ַ
יאר״ ַאנערקענונג אין ָא ַ
״פאראמעדיק פון ָ
איש החסד הרה"ח ר' אברהם יצחק פלאהר הי"ו
ביי אן עהרנפולע צערעמאניע מאנטאג שלח איז דער
לאנגיעריגער הצלה מעמבער און פאראמעדיק פון די "קרית יואל
הצלה" אגענטור ,הרה"ח ר' אברהם יצחק פלאהר הי"ו ,נאמינירט
געווארן דורך די קאונטי עמערדזשענסי סערוויסעס דעפארטמענט
אלס "פאראמעדיק פון יאר" און דערביי ערהאלטן די "עדווענסד
לייוו סופארט" אנערקענונג.
די אנערקענונג טוט סימבאליזירן ר' אברהם יצחק'ס געטרייע
און העראאישע הילף סיי פאר די לאקאלע קאלס ,און סיי פאר די
"מיוטשעל עיד" קאלס ,דאס רעספאנדן צו קאלס אינדרויסן פון די
אגענטור גרעניצן ,ווען מ'ווערט גערופן דורך אנדערע קאמפאניס
פונעם ארום מיט וועם די קרית יואל הצלה טיילט מיט הילף:
מאנרא וואלונטיר אמבולאנס ,וואודבורי קאמיוניטי אמבולאנס ,און
אראנדזש קאונטי אי.עם.עס - .און דאס האט ערמעגליכט פאר די
קרית יואל הצלה צו דעקן דעם גרויסן צאל פון " 350מיוטשעל עיד"
קאלס די פארלאפענע יאר.
דער סיסטעם ווי אזוי די קאונטי קלויבט אויס א פאראמעדיק פאר
א "עדווענסד לייוו סופארט" אנערקענונג ,איז ווי פאלגנד.
אין די קאונטי איז דא  25אי.עם.עס .אגענטורן 7 .דערפון זענען
"פאראמעדיק" אגענטורן ,וואס שטעלן צו הילף אויף א מער
קאמערציאלן פארנעם ,און די איבריגע  18האבן נאר אי.עם.טי'ס.
און זיי שטעלן נישט צו אלע סארט הילף 4 .פון די  7פאראמעדיק
אגענטורן זענען א "וואלונטיר אגענטור" ,צווישן זיי די קרית יואל
חברה הצלה ,און די אנדערע  3זענען פראפיט אגענטורן.
איינמאל א יאר וועט די קאונטי עמערדזשענסי סערוויס אגענטור
באעהרן וואלונטירן פון איבער די  25אגענטורן אויף פארשידענע
אויסצייכענונגען ,ס'איז למשל דא אן אויסצייכנונג פון "דאקטאר
פון יאר"" ,אי.עם.טי .פון יאר"" ,אגענטור פון יאר" (וואס קרית
יואל חברה הצלה האט דאס שוין אמאל עררייכט ,און היי יאר האט
דאס די "מאנרא אי.עם.עס ".געקריגן) ,און נאכדעם איז דא דער

"פאראמעדיק פון יאר" ,וואס דער אויסגעקליבענער פאראמעדיק
ווערט באעהרט מיט די דערמאנטע "עדווענסד לייוו סופארט"
אנערקענונג.
 3חדשים פאר די באעהרונג צערעמאניע ווערט ארויסגעשיקט צו
יעדן אגענטור פון די גאנצע קאונטי א פארום מיט אסאך פראגעס,
און יעדער אגענטור קען אויסקלויבן עמיצן פון זייערע וואלונטירן,
אויף וועם זיי קלערן אז ער איז פאסיג נאמינירט צו ווערן .עס
פאדערט זיך אנצוצייכענען אויפ'ן פארום זיינע קוואליפיקאציעס,
געטריישאפט ,העראאיזם ,זיין שטאפל אין רעספאנדן בכלליות
אין זיין אייגענעם אגענטור ,און ביים ארויסגיין פון וועג צו העלפן
אינדרויסן ,זיין טרענירונג אייגנשאפטן און איבערגעגעבנקייט און
נאך פארשידענע פונקטן.
ווען מ'שיקט צוריק אלע אפליקאציעס טוט די קאונטי באשטימען
א ספעציעלע קאמיטע פון ארום  5-3מענטשן ,וואס זיי גייען דורך
אלע אפליקאציעס ,און זיי באשטימען ווער ס'איז טאקע ריכטיג
קוואליפיצירט אויסגעקליבן צו ווערן .נאכדעם וואס מ'קלויבט
אויס א געווינער רופט מען צוזאם אלע פובליק באאמטע ,און
מ'טוט באעהרן אלע נאמינירטע ,מ'רופט אויס "דער און דער איז
דער געווינער פון דעם" ,פון די אלע פריערדערמאנטע יערליכע
אנערקענונגען .דער באעהרטער וועט געבן א דאנק-רעדע ,און אויך
ווערט לכבודו געהערט רעדעס פון זיינע נאנטע אינעם אגענטור.
בנוגע די יעצטיגע "פאראמעדיק פון יאר" אנערקענונג .צו די
קאמיטע איז אנגעקומען נאך עטליכע נאמינאציע פארשלאגן אויך
פון אנדערע אגענטורן ,און צום סוף האבן זיי באשלאסן אז דער
געווינער וועט זיין דער פאראמעדיק וועמען די "קרית יואל הצלה"
האט פארגעשלאגן ,ה"ה הרה"ח ר' אברהם יצחק פלאהר הי"ו.
ביי דער צערעמאניע אין די קאונטי עמערדזשענסי סערוויס
צענטער אין גאושען ,האבן זיך באטייליגט לכבודו פון ר' אברהם
יצחק הי"ו ,הרה"ח ר' משה אהרן שטיינבערג הי"ו מייסד און

ביים באעהרונג אינעם "אראנדזש קאונטי עמערדזשענסי צענטער" .פון רעכטס צו לינקס ,מאנרא אמבולאנס פרעזידענט קאהען,
חברה הצלה אדמיניסטראטאר הרה"ח ר' ישראל קנאבלאך הי"ו ,אראנדזש קאונטי דעפיוטי קאמישאנער קעסענייט ,ערפינדער
און לאנג-יעריגע אנפירער פון"חברה הצלה דקרית יואל" הרה"ח ר' משה אהרן שטיינבערג הי"ו ,פאראמעדיק סופערווייזער
מו"ה אברהם יצחק פלאהר הי"ו ,אסעמבלימאן קארל בראבענעק

פיליעריגער מנהל חברה הצלה קרית יואל ,און מו"ה ישראל
קאנבלאך הי"ו הצלה אדמיניסטראטאר .אויך האבן זיך דארט
באטייליגט הויכראנגיגע קאונטי און סטעיט פארשטייער ,צווישן
זיי די קאונטי אי.עם.עס .דעפיוטי קאמישאנער פרענק קעסינייט,
און אסעמבלימאן קארל בראבארנעק וואס פארטרעט דעם לאקאלן
געגענט אין אלבאני.
די הויפט רעדע איבער'ן באעהרונג איז געגעבן געווארן דורך
ר' אברהם יצחק ,וועלכער האט זיך שטַארק בַאדַאנקט פַאר'ן אים
געבן די מעגליכקייט צו ווערן באעהרט .אויך הָאט ער ברייט
אויסגעשמועסט א וויכטיגע נקודה.
ער האט געזאגט אז ווי ס'איז באקאנט ,ביי די קרית יואל הצלה
איז נישטא אזא זאך וואס איין מענטש טוט ,ס'איז אלעס צוזאמען.
אוודאי איז חשוב אז מ'קלויבט אויס איין מענטש וואס מ'אפלאדירט
אים אלס 'היראו' ,אבער ס'איז באמת א באעהרונג פאר אלע
וואלונטירן צוזאמען ,ווייל ער וואלט דאס נישט געקענט צושטעלן
אליינס .נאר וואס דען ,איינער באקומט די אויסצייכענונג ווייל ס'איז
דא נאר איין געווינער...
דערביי האט ר' אברהם יצחק בראש וראשון דערמאנט זיין
'רבי אין חברה הצלה' ,די הצלה שטייט שוין  44יאר און דאס איז
געגרינדעט און געפירט געווארן לאנגע יארן דורך דעם אלעמען
באקאנטן מאריס (הרה"ח ר' משה אהרן הי"ו) שטיינבערג ,וואס זיין
ארבעט איז באקאנט איבעראל .אויסער דאס אים אריינלערנען אין
אמט און במשך די אלע יארן געניסט ער פון זיין עקספערטיז און
ערפארונג ,האט ער אים אויך אויסגעלערנט דעם באגריף אז נישט
נאר צווישן אידן שטייט מען צוהילף ,אויך ווען מ'רופט פונדרויסן
דארף מען לויפן און ראטעווען לעבנס.
ר' אברהם יצחק האט ווייטער ארויסגעברענגט אז דער דאנק
קומט נישט נאר פאר אים ,נאר פאר אלע קאלעגע פאראמעדיקס.
הלא הם :הרה"ח ר' ליפא סאנדעל הי"ו – דער ערשטער
היימישער פאראמעדיק אין קרית יואל הצלה ,מו"ה ר' שלמה צוויבל
הי"ו ,מו"ה ר' חיים אלעזר הורוויץ הי"ו – וועלכער איז ,אגב,
עטליכע יאר צוריק נאמינירט געווארן מיט די זעלבע אנערקענונג
אין ראקלענד קאונטי ,וואו ער איז אויך אנגעשלאסן – מו"ה ר' משה
ראטה הי"ו ,מו"ה ר' אברהם שווארץ הי"ו ,מו"ה ר' ישראל יצחק
(ב"ר משה אהרן) שטיינבערג הי"ו ,ואחרון חביב דער געטרייער
אדמיניסטראטאר פון חברה הצלה און דינט אויך אלץ פאראמעדיק
הרה"ח ר' ישראל קנאבלאך הי"ו.
חוץ פון דעם ווערט אויך אריינגע-ברענגט פאראמעדיקס
פונדרויסן ,ווייל די קרית יואל הצלה איז די איינציגסטע אגענטור פון
די גאנצע קאונטי וואס האט  24/7גרייט א פאראמעדיק אן-קאלל,
און דערצו פעלט זיך אויס צו האבן די דאזיגע פאראמעדיקס ,מו"ה
יוסף פריעדמאן הי"ו פון קרוינהייטס ,מו"ה ר' יוסף פריעדמאן הי"ו
פון מאנסי ,ר' שלמה ראזענבערג הי"ו פון מאנטיפיורי שפיטאל,
מו"ה ר' יוסף האפמאן הי"ו פון בארא פארק.
דאס זעלבע קומט דער דאנק פאר אלע וואלונטירן ,פאר יעדן
אי.עם.טי .וואס דינט אינעם אגענטור ,וואס זיי לויפן פונקט אזוי
דעקן קאלס אינדרויסן ,ווייל נישט אלעמאל דארף מען דייקא א
פאראמעדיק .אזוי טיילט מען מיט די באעהרונג פאר אלעמען.
"מ'ארבעט צוזאמען ,און דער כבוד איז פאר אלעמען" האט ר'
אברהם יצחק אויסגעפירט.
עס איז געווען דאס ערשטע מאל וואס די קאונטי קלויבט אויס
א איד צו געווינען די דאזיגע אנערקענונג ,און דאס איז פראמינענט
געדעקט געווארן אין די אלגעמיינע און די אנגלא-אידישע פרעסע
אומעטום ,אפקלינגענדיג אלס געוואלדיגער אקט פון קידוש השם.
דער דעפיוטי קאמישאנער פונעם אראנדזש קאונטי אי.עם.
עס .האט פאר די פרעסע אויסגעלויבט ר' אברהם יצחק אלס
אויסגעצייכנטער פאראמעדיק וואס שטעלט אהער א געוואלדיגע
ארבעט פאר אראנדזש קאונטי ,און אלס מיטגליד אין קרית יואל
חברה הצלה וואס איז אנגעשלאסן אינעם מיוטשעל עיד ,איז ער פון
די ערשטע רעאגירער וועם מ'כאפט אלעמאל אויפ'ן ראדיא.
אויך ר' ישראל קנאבלאך האט אין א סטעיטמענט פאר דער
פרעסע אויסגעלויבט ר' אברהם יצחק אלס איינער וואס איז
שטענדיג גרייט מיט די לעבנסוויכטיגע ראלעס ,אפי' אינדרויסן פון
זיינע אפיציעלע ארבעט שטונדן .ער קען לויפן אויף א קאל 3:00
אינמיטן נאכט ,צוריקקומענדיג וועט ער זיך לייגן שלאפן ,און אז
ס'קומט אריין א פרישע קאל  5:00וועט ער זיך ווייטער נעמען לויפן
מיט א פרישקייט.
לקדש שם שמים.
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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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בוי-פארשריט פונעם פארלאפענעם חודש ביי די פארשידענע דירות-פראיעקטן
צו אקאמאדירן דעם שטארקן דירות-געברויך לענגאויס קרית יואל

גארפיעלד |  24פרישע דירות
ַ 7

 8אוהעל |  23פרישע דירות

שינאווא | פרישע  19דירות ווערט אט אט פארענדיגט
ָ 6-8

טעילאר |  5פרישע דירות
ָ
9

טמאר |  10פרישע דירות
סא ַ
ַ 27

טמאר |  14פרישע דירות
סא ַ
ַ 7-9

פארעסט |  20פרישע דירות
ַ 101
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בוי-פארשריט פונעם פארלאפענעם חודש ביי די פארשידענע דירות-פראיעקטן
צו אקאמאדירן דעם שטארקן דירות-געברויך לענגאויס קרית יואל

פארעסט |  24פרישע דירות | שוין אנגעהויבן זיך אריינצוציען
ַ 77

 12ליזענסק |  12פרישע דירות | ווערט אצינט פארענדיגט

 24ליזענסק |  4פרישע דירות

 3ליזענסק |  37דירות

 10מרדכי שעהר |  34פרישע דירות

 8ראוונע |  12רענטאל דירות | מען גרייט זיך אריינצוציען

 23חברון |  10רענטאל דירות

קאנסטרוקציע אויף ווען ביורען
יוטיליטי ָ
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בוי-פארשריט פונעם פארלאפענעם חודש ביי די פארשידענע דירות-פראיעקטן
צו אקאמאדירן דעם שטארקן דירות-געברויך לענגאויס קרית יואל

מאסיווער רענטאל פראיעקט פון  112דירות מאכט גרויס פארשריט | די דריי נייע בנינים אויף המספיק וועי

די צוויי לעצט-פארבליבענע אלטע הייזער ביי עיקערס-ענקלעיוו אראפגעווארפן

ראיעקט ביים גרעניץ
ָאפיס פאר עיקערס ענקלעיוו ּפ ָ
באדן ,פיבערט מיט די טעגליכע פארשריט
פונעם ָ

ּ
אינעם תורה
אימפעריע פונעם "מבצר הכוללים" זענען זיך די הונדערטער אינגעלייט
פארקויפט נישט
לאקערס" ווערן ַ
"סעלפאון ַ
ָ
ממית באהלה של תורה ,צענדליגער
צו ווערן געשטערט אינמיטן לערנען
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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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בוי-פארשריט ביי בנין תלמוד תורה החדש "בנין קליין"

פאר'ן בנין האדיר
נדעישאן ַ
ָ
פא
ביים לייגן די  steel shoringכדי צו קענען ָאנגרייטן די ָ
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די שענדליכע
סקאָופיס בילס
(פארזעצונג פון זייט )24

אין סענאט ,און די צוויי אסעמבלילייט,
קאלין שמיט און קארל בראבאנעק ,זענען
געווען די ספאנסערס אין אסעמבלי.
די ביל פאר די דריי דערמַאנטע
סקול דיסטריקטן איז ענדגילטיג
נישט באשטעטיגט געווארן ביי די
יעצטיגע סעסיע .ס'איז אויסגעשטאנען
הארטע קעגנערשאפט פון א בראנקס
אסעמבלימאן וואס איז דער פארזיצער
פון די אסעמבלי עדיוקעישאן קאמיטע,
צוריקווייזנדיג דאס ברענגען פאר אן
אפשטימונג די דריי בילס ,און סיי וועלכע
ענליכע ביל וואס וויל איינשטעלן א
"ווארד" סיסטעם אין ניו יארק סקול
דיסטריקטן .סקאופיס האט פארשפראכן
אז ער איז ווייטער אקטיוו דערין ,און
ער וועט דאס ווידער אויפברענגען אין
אלבאני ביי די קומענדיגע סעסיע.

 )8קאסינא פראיעקט
אין וואודבורי

אין א פרישע דערקייקלונג אין
סקאופיס' געמיינע באמיאונגען אין זיין
אמט ,איז אים ליידער געלונגען צו האבן
אויפגעברענגט און באשטעטיגט אין
אלבאני א פארשלאג וואס וועט ברענגען
אין די נאנטע שכינות פון דער הייליגער
שטאט קרית יואל ,א געמיינע קאסינא
צענטער וואס וועט פארוואנדלען דעם
ראיאן אלס צוציאנג-קראפט פאר די
געמיינסטע עלעמענטן פון נאנט און
ווייט ,היל"ת.
עס איז טאקע נישט עפעס וואס ער זאל
ָאנגעבן אין ּפובליק ַאז ער הָאט מיט דעם
דירעקט געצילט צו טשעפן תושבי קרית
יואל ,וועלכע זוכן מיט אלע מיטלען צו
שטיין וואס ווייט אוועק פון אזעלכע
אנשיקענישן (אבער ,ווער זאגט? קען
מען דען וויסן ווי ווייט זיינע מזימות
רשע גייט? ועוד ,אפילו ווען ער טוט דאס
אומגעצילט קרית יואל ,איז דא גילטיג
דאס הייליג ווארט פון מרן רביה"ק זי"ע
ביום הפורים ,אז המן הרשע אליינס האט
נישט געוואוסט ווי ווייט זיין רשעות
גייט ,און דער עכטער אמת איז אז ער
האט גאר גוט געוואוסט וועמען צו צילן,
ווען ער האט מיט עטליכע יאר צוריק
מיטגעהאלטן ווי קרית יואל איז ארויס אין
א הייסע קאמף קעגן אזא סארט קאסינא
טאקע אין וואודבורי ,האט ער זיכער
אינאכט גענומען אז ביי דעם פאל וועט
ק"י ווידעראמאל פירן א קאמף דערויף
און פונדעסטוועגן האט ער זיך נישט
אפגעהאלטן דערפון ,נאר פארקערט,
ער גרויסט זיך גאר דערמיט) ,אבער דאס
טוט אים שוין איינמאל סימבאליזירן
אלס אומווירדיג-ליבעראלער ,ובכל אשר
יפנה ירשיע.
די זארג איז באזונדער גרויס,
ווען באזירט אויף זיינע אנגייענדע
אקטיוויטעטן צו דערגיין די יארן פאר
די חרדי'שע באפעלקערונג אין אראנדזש
קאונטי ,איז ,צום באדויער ,מיט אים ַאלס
אונזער פַארטרעטער קיין מעגליכקייט
צו קענען עפעס דורכקומען מיט אים
אויפצוגעבן די דאזיגע פלענער – אויף
א פארנעם ווי מ'האט ב"ה באוויזן
מיט  4יָאר צוריק אויסצוקעמפן דעם
פארשלאג צו ברענגען אינעם געגענט
דעם גיגאנטישן "קאסינא צענטער" וואס
האט זיך למעשה אפגעטראגן פון דא,
אדאנק די קלאגע און העפטיגע שתדלנות
מצד קרית יואל.
סקאופיס האט געפייערט זיג נאכ'ן
סוקסעסירן אין זיין פארשלאג ,אז ס'איז
אים געלונגען צו האבן דעם לאקאלן
קאסינא פראיעקט באשטעטיגט דורך
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די סטעיט לעגיסלאטור און ענדגילטיג
האט דאס באקומען דעם גאווערנאר'ס
אונטערשריפט ,וואס וועט ערלויבן
די "עמפייער רעזארטס" געמבלינג
פירמע צו עפענען א  100מיליאן
דאלארדיגן צענטער אין א געוועזענעם
נאכגעלאזטן פלענט קאמפלעקס וואס
ליגט אויסגעשפרייט איבער די טאון אוו

לאקאלע רעגירונגען זאלן קענען דעקן די
פאנטאסטישע קאסטן אין מוניציפאלע
סערוויסעס ,וואס וועט זיי פאלן צולאסט
אדאנק דעם שייגעץ שטיק.
עס בלייבט איבער צו האפן אז פון
די אלע פלענער זאל גארנישט ווערן ,די
הייליגע און אפגעהיטענע שטאט קרית
יואל זאל ווייטער בלייבן פארהיטן פון

וואודבורי און ווילעדזש אוו הערימאן.
אונטער'ן געשלאסענעם אפמאך
האט די סטעיט זיך אויך פארפליכטעט
צו שפענדן א יערליכע  1.2מיליאן
דאלאר פאר די טאון אוו וואודבורי;
ווילעדזש אוו וואודבורי; ווילעדזש
אוו הערימאן ,און קאונטי רעגירונגען,
אונטער ספעציעלע סטעיט הילף אז די

די מרעין בישין וואס די געמיינע חברה
ווילן אהערברענגען אינעם שכנות.

*

אזוי ארבעט סקאופיס אויף אלע פראנטן ענג
צו מאכן פאר אידישע קינדער איבער אראנדזש
קאונטי און איבער גאנץ נ.י .סטעיט ,אבער דער
ּפסוק זאגט שוין "עוצו עצה ותופר וכו'".

JJ
בס"ד

וויכטיגע אנווייזונגען פאר דעם יעצטיגן סעזאן
אנווייזונגען
וויכטיגע
עס ברויך גענומען ווערן אין
•
אין די יעצטיגע זומער וואכן ווען
•
שלושים יום קודם החג

פסח
קומענדיגע ערב
אויף
טעג שעדליכער "קארבאן
אז דער
באטראכט
דעםדיטאג מיטן
מען באנוצט זיך במשך
מאנאקסייד" גאז האט נישט קיין גערוך
עירקאנדישן ,דארף מען זיין געווארנט עס
דערמיט ווילן מיר אויפמערזאם מאכן עטליכע וויכטיגע פונקטן וואס איז וויכטיג צו
און מען שפירט גארנישט ,עס קען זיך
זאל בלייבן אין שטוב כאטש איין
געדענקען אין די ערב פסח וואכן,
אבער גרעניצן מיט סכנת נפשות ממש
פענסטער אפן ,כדי די לופט זאל קענען
מ'באקט מער
עס מ'קאכט
יו"ט ווען
 (1בעפאר
שארפע
אויוון אויף פסח
מי דעם
מ'רייניגט
געווענליך (4 ,ווען
דעריבער מיטאיז א
ישורנה,
ותוצאותיו
נישט ווי ווערן
זאל אוןח"ו
צירקולירן
זאל מען שטענדיג אפן לאזן א פענסטער בשעת'ן
קעמיקעלס ,זאל מען זיכער מאכן אויסצושאלטערן דעם
קארבאןקאכן ,פליכט אויף יעדן ראש המשפחה צו
אנגעפולט מיט די שעדליכע "
כדי ס'זאל נישט געשאפן ווערן די שעדליכע קארבאן
אויוון ,און אויך אויסלעשן דעם "געז וועלוו" ,צו פארמיידן
וויכטיגן
דעם
אינסטאלירן
קארבאן
פאסירט
שוין "ליידער
ח"ו וואס האט
אינצידענטן
ערנסטע
גאז.זאל מען אכטונג געבן ווען מ'קאכט
מאנאקסייד"בכלל
מאנאקסייד.
דעטעקטאר" אין שטוב.
מאנאקסייד
פארגאנגענהייט.
אין די
אויף יו"ט ,ובפרט אויף פסח ,מיט די פייערס.
טעג
שבת
ספעציעל אין די ערב
•
 (5בעפאר מ'רייניגט א סעלף-קלינינג אויוון ,זאל מען זיכער
זילבער
צוגעזא רענטש
חמצ'דיגן
מ'דעקט צו
 (2ווען
מיטאון
שמחה
מעןדעםגרייט
אדער ווען
וויכטיג פון
אויך איז
צייטזאלצומען
פעטנס .אויך
אויסצורייניגן פון אלע
• מאכן דאס
פאפיר ,האלץ אדער פלעסטיק אויף איבער פסח ,זאל מען
דאס
אויוון און
קומט מיט'ן
דורכליינען די אנווייזונגען
קאכןאוןאון
מען ניצט אסאך די גאז צום
און
בעטערי
וואסעם
איבערצוקוקן ד
מ'זאל צייט
זיכער מאכן אז די פילאט איז אויסגעלאשן,
אויספירן פונקטליך.
באקן זאל מען אלעמאל עפענען א
טוישן ווען עס פעלט זיך אויס כדי עס
צומאכן די געז וועלוו און אויספלאגן די עלעקטריק ,ווייל  (6בעפאר מען נוצט דעם אויוון אדער ברוילער ,זאל מען
מאנאקסייד ח"ו
ברענגען קארבאן
אז נישט
זאלן
שעדליכע גאזן
פענסטערקעןאזעס די
תבא.
שלא
גרייט על
און א זאל
גארנישט
ס'זאל זיך
צרהאון
כלליידיג,
ס'זאל זיין
זיין געבן אז
אכטונג
פייער סכנה.
געפונען וואס קינדער האבן אריינגעלייגט ,צ.ב.ש.
ארויסגיין.
קענען
JJ

 (3אויב מ'דעקט צו די קאונטערס מיט פלעסטיק ,אדער
מ'לייגט אריין א פלעסטיק סינק ,זאל מען אכטונג געבן
נישט אריינצולייגן קיין לעכט אדער הייסע טעפ ,ווייל דאס
האט שוין פארשאפט גרויס עגמת נפש אין די
פארגאנגענהייט.
øòãðé÷ êàñ à ïòåå âòè øòîåæ
éã ïéà

שפילצייג אדער בעגס וכדומה.

 (7נאך יו"ט ,ווען מ'פארמאכט די פסח'דיגע קאך ,זאל מען
נישט פארגעסן צוצומאכן די געז וועלוו און די וואסער.

אכטונג!

 (8ווען מ'טוישט די געז רענטש פאר און נאך פסח ,איז
ראטזאם צו נוצן בלויז אן עקספיריענסד פלאמבער ,און
ïèééøâåö
åö èééö
נישטéã
ñéåà
ליעקס.
פארמיידן געז
òééøôכדי צו
טאן אליין,
ïöåðדאס

øòãðé÷ éã ïâàæðà ïøòèìò ïìàæ äëåñJJéã øàô ïòâðåøéöàá ïåà êòìååàè òðòãéùøàô
òùéøòè÷òìò
ïåà ñøòééåå
èøàñ
íåù
÷ïéé
èéî
ïééìà
אויךèùéð
äìéìç
באווארענונגען:
פאלגענדע
צו די
אלטן
זיך ה
ïìéôùמען
יאר זאל
איבער'ן
 ìàæ ïòîווי
.å"ç "ö¼îî
øòééô
ìéôù
à" ¼ð¼−
æéà ö−êñàã
æà ïæéååòâ
øáò øòã
ìééåå
,ìàéøèàî
þ¼ë−ê ¬¼−îë’ô
,μ−îê èéî
®−îî .þ¼ô−
¼è−®ò−−ê
"óþêñê
šîêô½"èàä
þ¼ðòþ−òê−®šòîõ
ê öëêí
î® è−¬×−îî
¾−¬−þš ï−ê ½¼ (1

.óþêñê ó¼ð öšêñë ¬¾−ò ö¼ô ñêï ,íþ−ð ê

μ−îê .¬−−ëþê ö−¾êô þ¼ð ïê öîê ¼−þ¼¬êë ¼¬îè ê ¬êí "óþêñê šîêô½" −ð ïê öþ¼×−ïþêõ î® þê− öîõ ¬−−® ¼è−¬×−þ −ð ï−ê ¬®¼− (2
.(½òë¼ñ ö¼îî¼¬êþ ö¼š’½ öîê ,þêñêð ¼×−ñ¬¼ ï−îñë ¬½êš’½) Carbon Monoxide Detector ê öëêí î® è−¬×−îî ï−ê

מיר ווינטשן פאר אלע חשוב'ע איינוואוינער א געזונטן זומער!

,¬õîñ ö¼ôîšò−−þê ö¼š’½ öîê öõê ï−ê ö¬−−ï −−îî® −ð −−ë ïê þ¼×−ï ö×êô ö¼ô ñêï ,¾¬ò¼þ ï¼è ö’õ−îê μ¼ñë ê ¹−îþê ¬è−−ñ’ô ö¼îî (3
.ð−−½šêòêô öêëþêš ö¼èò¼þë ½¼ ö¼š ¬¾−ò ïê ñ−−îî

חברה מצילי אש

±êñõ ö×−îí ê ¹−îê öè−−ñš¼îîê ½êð ñêï’ô .μ¼ñ¼ë¼îî¾ −ð ¬−ô öñ−õ¾ ¬¾−ò μ−ï öñêï þ¼ðò−š −ð ïê öë¼è èòî¬×ê è−ðò¼¬¾ ñêï’ô (4
.î®þ¼ð ö¼ôîšî® ö¼ò¼š ¬¾−ò öñêï þ¼ðò−š −ð ïê
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פאקטן
אינפארמאציע
און

איבער די שעדליכע און די וויכטיגע

מיזעלס קרענק  MMRוואקסין

צוליב דעם לעצטיגן אויסברוך פון
ל"ע ,טוען מיר דא ארויסשטעלן
א צאל וויכטיגע אנווייזונגען און
אינפארמאציע בנוגע מיזעלס און
די  MMRוואקסינאציע וועלכע
באשיצט קעגן די גאר שעדליכע
קרענק.

מיזעלס ווארענונג!

וואס איז מיזעלס?
מיזעלס איז א שעדליכער ווירוס וואס איז אויסטערליש אנשטעקיג .עס גייט אריבער פון איינעם צום
אנדערן דורך קומען אין בארירונג מיט פייכטקייט (שליים ,שפייעכץ ,אד"ג) פון אן אינפעקטירטער ,און קען אויך
אריבערגיין אין דער לופטן ווען דער אינפעקטירטער הוסט אדער ניסט.
עס איז נישטא קיין מעדיצינִישע היילונג פאר מיזעלס נאך וואס מ'איז שוין געווארן אנגעשטעקט דערמיט,
אבער רוב אינפעקטירטע ווערן נאטורליך אויסגעהיילט צווישן  7-10טאג נאכ'ן קראנק ווערן.
ארום  1פון  20וואס ווערן אנגעשטעקט מיט מיזעלס באקומען נעמאניע ל"ע ,פון יעדע טויזנט מיזעלס
קראנקע איז עס פאטאל רח"ל ביי צוויי קראנקע ,ביי צענדליגער אנדערע לאזט עס איבער פערמאנענטע
פיזישע שאדן ,אפט פארקריפלענדיג דעם קראנקן אויף א גאנץ לעבן ה"י.

איז מיזעלס נאך היינט א געפאר?!
אומצאליגע מיליאנען קינדער זענען אומגעקומען אין לויף פון די יארן צוליב די שעדליכע קרענק .אין יאר
 '963איז ערפינדן געווארן דער  MMRוואקסין וואס פארמיידט קינדער פון בכלל ווערן אינפעקטירט מיט די
מיזעלס ווירוס ,די ריכטיגע "רפואה פאר די מכה".
אדאנק די וואקסינאציעס איז מיזעלס כמעט גענצליך אויסגעראטן געווארן אין די מערב וועלט .דער ווירוס
איז אבער נאך אלץ גאר שעדליך און אויסטערליש אנשטעקיג אויב מען באקומט נישט די וואקסינאציעס.
אין די דריטע וועלט לענדער וואו ס'נישטא געהעריג די וואקסינאציעס פלאגט מען זיך נאך היינט מיט א
מיזעלס מגיפה.

ווען דארף מען באקומען די וואקסינאציע?
יעדעס קינד דארף קריגן די  MMRוואקסינאציע פון ווען ער/זי ווערט  1יאר אלט ,און דערנאך עס באקומען
נאכאמאל ווען מ'ווערט  4יאר אלט.
קינדער פון  6ביז  12מאנאטן אלט וועלכע זענען געקומען אין קאנטאקט מיט עמיצן וואס איז קראנק מיט
מיזעלס ל"ע מוזן באקומען די וואקסינאציע ביז  72שעה דערויף .דאס קינד וועט נאכאמאל מוזן באקומען
די וואקסינאציעס נאכ'ן ווערן איין יאר אלט .מען ברויך געדענקען צו מעלדן דאן פאר'ן דאקטאר איבער
די וואקסינאציע וואס דאס קינד האט באקומען בעפאר ,און אויך די צייט ווען ער/זי האט באקומען די
וואקסינאציע.
קינדער יונגער פון  6מאנאטן; אדער קינדער צווישן  6-12מאנאטן וועלכע האבן נישט באקומען די
וואקסינאציע אין די ערשטע  72שעה נאכ'ן האבן קאנטאקט מיט מיזעלס; אדער פרויען אין אנדערע
נטיּבאדי" צו
ַ
"א
אומשטענדן ,און מענטשן מיט א שוואכן אימיון סיסטעם; דארפן באקומען א ספעציעלן ַ
גלאּבולין" .מ'דארף זיך פארבינדן מיט א דאקטאר וואס פריער.
באקעמפן די קרענק וואס רופט זיך "אימיון ָ

איבערכאפן מיזעלס
געווענליך כאפט מען איבער מיזעלס דורך צורירן פייכטקייט (ווי שליים אדער שפייעכץ פון די מויל אדער נאז) פון
עמיצן וואס איז אנגעשטעקט .אפט קען מען עס אויך איבערכאפן פון פייכטקייט אין דער לופט ווי צב"ש
נאך א היס אדער ניס פון אן אנגעשטעקטן.
איינער וואס האט נישט באקומען די וואקסינאציע און קומט אין נאנטן געגנווארט פון אן ָאנגעשטעקטן
האט א  90פראצענטיגע שאנס עס איבערצוכאפן.
אויב איר האט נישט באקומען די וואקסינאציע און זענט געקומען אין געגנווארט פון עמיצן וואס איז
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סימפטאמען פון מיזעלס
ערשטע סימפטאמען
די ערשטע סימפטאמען קומען אן  10-12טאג נאך וואס מ'ווערט אנגעשטעקט פון די מיזעלס.
די סימפטאמען האלטן אן  2-4טאג ,אבער קען צומאל דויערן פון  1-7טאג.
דער פיבער גייט ארויף צוביסלעך ,צו ארום  103ביז  105גראד.
סימפטאמען נעמען אריין :שווערער היס; רינענדיגע נאז; רויטע אויגן; מידקייט/שוואכקייט; מאגן ווייטאג,
אפווייכן (דייעריע); און שוואכער אפעטיט.
"קאּפליק'ס פינטעלעך" .עס אנטוויקלט זיך אין מויל קליינע בלויע-ווייסע פלעקן אויף א ליכטיג רויטע
ַ
אונטערגרונד .פאסירט  1-2טאג בעפאר דעם אויסשלאג ,ביז  1-2טאג נאכ'ן אויסשלאג.

אויסשלאג
ַ
קומט אן  2-4טאג נאך די ערשטע סימפטאמען (ארום  14טאג נאכ'ן ווערן אנגעשטעקט).
אויסשלאג פון רויטע אדער רויטליך-ברוינע פלעקן .עס הייבט זיך געווענליך
ַ
עס קומט ארויס אויף די הויט אן
אן אויפ'ן קאפ נעבן די האר ,און שפרייט זיך אויס אראפ צום האלז ,ברוסט ,ארעמס ,און פיס.
נאך עטליכע טעג פון זיך נישט גוט שפירן וועט ביי רוב קינדער נאכלאזן דער פיבער און דער אויסשלאג
וועט צוביסלעך פארשווינדן אויפ'ן זעלבן סדר ווי עס איז געקומען ,פונעם קאפ אראפצי .עווענטועל וועלן
אלע סימפטאמען אוועקגיין.
אויב די סימפטאמען גייען נישט אוועק ,אדער די קאמפליקאציעס ווערן זייער ערנסט ,זאל מען זיך פארבינדן
מיט'ן דאקטאר וואס פריער ווייל עס קען צוקומען צו סכנת נפשות חלילה.

זענען דא פראבלעמען מיט די  MMRוואקסינאציע?
ניין!  20יאר צוריק האט אן ענגלישער דאקטאר וועיקפילד ארויסגעגעבן אן אלארם אז די  MMRוואקסינאציע
פירט צו אויטיזם ל"ע .און טראץ וואס זיין שטודיע איז זינט דאן שוין מערערע מאל אויפגעוויזן געווארן
אלס פאלש און פארפירעריש (און ס'האט זיך יארן שפעטער ארויסגעשטעלט אז דער דאקטאר האט באקומען באצאלט
אונטער'ן טיש  450,000פונט פון אדוואקאטן וועלכע האבן געוואלט נוצן זיין שטודיע אין געריכט קעגן די וואקסינאציע פירמע),
האט עס אבער געפירט דערצו אז מאנכע האבן מורא צו נעמען דעם וואקסין ,און דאס נישט נעמען האט
שוין געפירט צו גאר אסאך מעדיצינישע פראבלעמען זינט דאן ל"ע ,אריינגערעכנט אויך ביים היימישן ציבור.

עס ליגט אן אחריות אויף אלע עלטערן צו פארזיכערן אז זייערע קינדער
זענען אימוניזירט קעגן די שעדליכע ווירוס דורך נעמען די וואקסינאציעס ווי
פארגעשריבן דורך די דאקטוירים.
ס'איז אן אחריות נישט בלויז אויף די אייגענע קינדער וועלכע קענען זייער לייכט איבערכאפן
די קרענק אויב זיי זענען נישט אימוניזירט ,צומאל מיט פאטאלע קאנסעקווענצן רח"ל ,נאר
פאר די גאנצע שטאט בכלל .מענטשן מיט א שוואכן אימיון סיסטעם ,ספעציעל די וועלכע
זענען קראנק אויף אנדערע מחלות רח"ל ,כאפן זייער גרינג איבער די מיזעלס קרענק (אפילו
אויב זיי האבן געהאט אמאל באקומען דעם וואקסין) ,און זיי שטייען אויס ביטערע קאנסעקווענצן.

שפילט זיך נישט מיט
אידיש בלוט!

מיט די ריכטיגע באהאנדלונג וועט מען בע"ה קענען
פארזיכערן אז די שעדליכע מחלה זאל זיך חלילה נישט
ווייטער פארשפרייטן ,און זאל דער אויבערשטער אפהיטן
גאנץ כלל ישראל מכל נגע ומחלה ביז ווען מיר וועלן זוכה זיין
ארויפצוגיין קיין ירושלים מיט משיח צדקינו בב"א.

מיזעלס ווארענונג!

אנגעשטעקט מיט מיזעלס ,פארבינדט אייך זאפארט מיט'ן צענטער צו קריגן די וואקסינאציע ביז  72שעה
נאך קאנטאקט מיט די ווירוס.
אויב איר פארדעכטיגט אז איר אדער אייער קינד זענט אנגעשטעקט געווארן מיט מיזעלס ,רופט אריין
צום העלט צענטער בעפאר איר קומט צום דאקטאר ,זיכער צו מאכן אז מ'נעמט אייך אויף אין א
באזונדערן פלאץ אז איר זאלט נישט אנשטעקן אנדערע ח"ו.
אזוי אויך זאל מען זיך נישט ארומדרייען אין קיין עפנטליך פלאץ ,און אודאי נישט שיקן דאס קינד אין
חדר/שולע ,ווי לאנג עס איז נישט קלאר פון וואס די סימפטאמען קומען.
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בריוו
פון תושבי
הקריה
אריינצושיקן בריוון ביטע שיקט צוHakiryah@gmail.com :

קאנטרי!
קרית יואל איז נישט ָ

אויסגאבע,
ַ
לכבוד די הקרי'
סעזאן גייט
ָ
איך שרייב מיינע שורות איצט ,איידער דער זומער
קראפט.
ָאפיציעל ַאריין אין ַ
איך גלייב ַאז א גרויסער מערהייט פון אונז ,קרית יואל'ער תושבים,
דאהי אין קרית יואל
סעזאן"ָ ...
ָ
נצעפט פון "זומער
קא ּ
מאל דעם ָ
ניטא ָ
כא ּפן ַ
ַ
וואס
זאך ָ
קאנטרי" א ַ
באגריף פון "גיין אין ָ
דא דער ַ
איז ב"ה כמעט נישט ָ
יא די איינוואוינערס אין די ַאנדערע גרויסע אידישע צענטערן אין
לאגט ָ
ּפ ָ
דאס זעלבע ווי אויף די
דאהי אין קרית יואל איז ָ
קלימאט ָ
ַ
יארק .דער
ניו ָ
זאך.
קאנטרי איז כמעט אן איבעריגע ַ
בערגַ ,אזוי ַאז ָ
קאנט ביי
בא ַ
זומער-סעזאן ,איז בעיקר מער ַ
ָ
באגריף פון א
דער ַ
דא
וואס וואוינען אין די ַאנדערע געגענטער ,און ס'איז ָ
נאנטע ָ
אונזערע ָ
טאקע אויסגעקליבן
האבן ַ
וואס ָ
משפחות פון יענע געגענטערָ ,
ּ
טייל
דאס הייסט ַאז
"קאנטרי"ָ .
ראווען ָ
דאהי צו ּפ ַ
אונזער שטאט קרית יואלָ ,
דאהי די
מ'פארברענגט ָ
ַ
זומער-סעזאן ,און
ָ
מ'קומט ַארויס ַאהער אויפ'ן
קאנטרי גייט אן.
וואס דער ָ
וואכן ָ
ַאכט-ניין ָ
וואס מרן רביה"ק זי"ע
פאר די אויגן די ווערטער ָ
האלטן ַ
מ'דארף ָאבער ַ
ַ
שטאטָ ,אבער פון אויבערשטן
טאקע ַאוועק פון די ָ
מ'פארט ַ
ָ
זאגן,
פלעגט ָ
פארט מען בכלל נישט
דאהי אין קרית יואל ָ
פארט מען נישט ַאוועקָ .
ָ
טראכטן ח"ו
דא קיין נסיון צו ַ
מאל ָ
ניטא ָ
ַ
ַאוועקַ ,אזוי ַאז עס איז ב"ה
שטאט ,און
ָ
מ'פארט ַאוועק פון השי"ת .קרית יואל איז א הייליגע
ָ
ַאז
כא ּפט זיך ליידער ַאריין אין די
וואס ַ
ראסטע מנהגים ָ
פארשידענע ּפ ָ
ַ
דאהי אין קרית יואל.
לאץ ָ
האט נישט קיין ּפ ַ
קאנטריסָ ,
ָ
טראכט ַאז עס איז וויכטיג מעורר צו זייןַ ,אז אויב זעט מען ביי
איך ַ
קאנטרי-מנהגים
כא ּפט זיך ליידער ַאריין ,מ'פירט ָאן די א .גָ .
וועמען עס ַ
פארהאלטן דערויף.
ַ
מ'דארף יענעם
ַ
דאהי אין קרית יואל ,מעג מען ,און
ָ
דארף מען נישט גיין מיט בייזןָ .אבער מיט שיינעם מעג מען
אוודאי ַ
ווארהייטַ ,אז קרית יואל איז אן עיר כלילת
ארויסברענגן דעם ריכטיגן ָ
יאר ,און ַאזויפיל גאוה דקדושה מעג א קרית יואל
גאנץ ָ
יופי ,זומער ווי א ַ
פאר די אויגןַ ,אז "מיר זענען קרית יואל'ער,
האלטן ַ
האבן ,צו ַ
איינווינער ָ
דאהי אין קרית יואל טוט מען נישט ַאזוי!".
און ָ
יאר אויךַ .אז מ'זעט ביי איינעם
גאנץ ָ
דער אמת איזַ ,אז ס'איז שייך א ַ
וואס ּפ ַאסט נישט פאר קרית יואל,
א נישט-ערליכע הנהגה ,אן הנהגה ָ
פארשטיין ַאז מעורר צו
מעג מען יענעם מעורר זייןָ .אבער עס איז צום ַ
גאנץ-יעריגע שכנים איז נישט ַאזוי לייכט .ווי-נישט-ווי וואוינט מען
זיין ַ
צומאל שווער זיך נעמען דעם דרייסטקייט יענעם
ָ
צוזאמען ,און מ'קען
ַ
לאזן
טאר מען עס אויך נישט ָ
פאל ָ
זא ַ
עפעס .אין ַא ַ
רצוהאלטן אויף ּ
ַ
פא
ָ
מ'דארף טרעפן דעם וועג ווי ַאזוי מעורר צו זיין אויך אן א
ַ
לויפן ,און
צושפרייטן
ּ
זאל זיך נישט
גאנץ-יעריגער שכן ,כדי ַאז די הנהגה פון א יחיד ָ
ַ
צו ווערן א נחלת הכלל.
דא אויף
נאר ָ
וואס איז ָ
ָאבער ווען עס קומט צו א צייטווייליגער שכן ָ
דאך נישט
דאס פיל גרינגער ,ווייל יענער בלייבט ָ
וואכן איז ָ
די ַאכט-ניין ָ
באליידיגט
דאס נישט ריכטיג אויף און ַ
דאהי ,און אויב ח"ו יענער נעמט ָ
ָ
וואכן שוין זיין
דאס אויפמערקזאמקייט ,וועט ער ביז עטליכע ָ
זיך אויף ָ
צוריק אין זיין היים און ער וועט זיך בארואיגן ,און קרית יואל וועט בלייבן
א הייליגע ריינע ָא ּפגעהיטענע שטוב.
דאס ַארויס ַאלס א לו יצויר אויב איינער וועט
והאמתַ ,אז איך ברענג ָ
האבן
באליידיגן .ס'איז ָאבער נישט ַאזוי .ישראל קדושים הם ,אידן ָ
זיך ַ
האב מיך
האבן הנאה ַאז מען איז זיי מעורר ,ווי איך ָ
פארשטענדעניש ,און ָ
ַ
מאל.
שוין ַאליינס איבערגעצייגט עטליכע ָ
דארפן מעורר זיין,
גארנישט ַ
מ'זאל קיינעם ָ
ָ
זאל השי"ת העלפן ַאז
דאס מקבל זיין מיטן ריכטיגן שימת לבַ ,אזוי
זאל יעדער ָ
יאָ ,
און ווען ָ
וועט אונזער שטאט בלייבן א חומה בצורה פאר צניעות און קדושה ביז
טאג.
משיח'ס ָ
ב .י.


וואס איז ריכטיג א קידוש ה'
ָ

אויסגאבע,
ַ
לכבוד די הקרי'
אויסגאבע ,וועלכע
ַ
געוואלדיגע הכרת הטוב פאר די הקרי'
ַ
שפיר א
איך ּ
שטאט
וואס איז נוגע די ָ
באריכטן ָ
ברענגט כסדר ַאלע וויכטיגע נייעסן און ַ
בכלליותַ ,אריינגערעכענט אויך וויכטיגע נייעסן פון "עזרת חולים העלט
טפארמע,
לא ָ
מאל א ּפ ַ
וואס ברענגט ַאז די הקרי' איז היבש ָ
צענטער" ָ
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פארשידענע וויכטיגע געזונטהייט
שפ ַאלטענסַ ,
צו לופטערן צווישן אירע ּ
וואס איז נוגע יעדן איינעם פון די תושבי העיר.
אישוס ָ
וואס
דאס ָ
דאזיגע שורות ,איז ָ
וואס עס ברענגט מיך צו שרייבן די ָ
ָ
מאל געשריבן,
האט אין די לעצטע חדשים שוין עטליכע ָ
דער הקרי' ָ
וואס עס איז איבעריג
וואקסינאציעסָ ,
דאס וויכטיגקייט פון ַ
איבער ָ
וואס עס ליגט אויף יעדן איינעם ,אינזינען
ַארויסצוברענגען דעם אחריות ָ
האבן זיך ,די ַארומיגע און יעדן איינעם ,דורכ'ן אויספירן דעם תורה'דיגן
צו ָ
האט זייער
און מענטשליכן פליכט ,פון וואקסינירן די קינדער ,ווי איר ָ
רא ּפגעברענגט די בריוון און ּפסקי תשובה פון די גדולי ּפוסקי
ּפ ַאסיג ַא ָ
קלאר ַאז עס איז חיובא רמיא אויף
דורינו שליט"א ,וועלכע שרייבן ַאלע ָ
דאקטוירים און געזונטהייט
ראט פון די ָ
דאס צו טון ,לויט'ן ַ
יעדן איינעם ָ
אינסטיטוציעס.
איך וויל ָאבער ארויסברענגן א זייטיגע נקודה .יעדער ווייסט ַאז ס'איז
פארקערטע.
דאס ַ
דא זייער א דינע שטריך צווישן "קידוש ה'" און ח"ו ָ
ָ
ליידער איז אין דעם ענין כמעט א בחינה פון איש כל הישר בעיניו ,יעדער
מ'האלט פאר
ַ
וואס
זאך ָ
האט זיך זיינע אינטערעסן און נגיעות ,און א ַ
ָ
וואס
דאס איז א קידוש ה' ,אין די צייט ָ
ריכטיג שרייט מען דערויף ַאז ָ
פארקערטע.
דאס ַ
דאס קען ח"ו זיין ָ
ממש ָ
וואס איז ָאבער זיכער א קידוש ה'? ווען דער גוי הערט און ווייסט ַאז
ָ
וואס מען
זאך ָ
יא מיט אחריות און מענטשליכקייט ביי א ַ
א איד פירט זיך ָ
מעג און מען איז מחויב צו טון על פי תורה.
באריכטן אין די ַאלגעמיינע פרעסעַ ,אז ַאריבער  95%פון די תלמידים
די ַ
דאס איז אין
וואקסינירטָ ,
דאהי ,זענען געהעריג ַ
אין די הייליגע מוסדות ָ
מיינע אויגן א ריכטיגער קידוש ה' .א קידוש ה' מעסט מען נישט לויט
וואס
דאס ָ
די אייגענע געפילן ָאדער ענגע אינטערעסן .א קידוש ה' איז ָ
מאכט שיין די מעשים פון אידישע קינדער אין די אויגן פון די ַארומיגע
ַ
באפעלקערונג.
גוי'שע ַ
דארף מען בכלל נישט
אוודאי ,ווען עס קומט צו תורה'דיגע פליכטן ַ
דאס הייסט ַאז
זאגן איבער אונזָ .
האט צו ָ
וואס דער גוי ָ
טראכטן ָ
קוקן און ַ
אויב דעם גוי שמעקט נישט סיי וועלכע מצוה ָאדער הנהגה טובה ,וועט
קיינמאל נישט צושטעלן צו טון ַאנדערש ווי די תורה הייסט
ָ
א איד זיך
דארפן זיך ַאזוי פירןָ .אבער ביי
האלט ַאז מיר ַ
וואס דער גוי ַ
צוליב דעם ָ
קלאר "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" און די
זאגט ָ
וואס די תורה ָ
ַאן ענין ָ
גרעסטע אנערקענסטע רבנים אשר מפיהם אנו חיים ,שרייען ַאלע ַאז עס
וואקסינען פאר די קינדער ,איז
איז א פליכט אויף יעדן איינעם צו געבן ַ
זא ריזיגער מספר תושבי
באריכטןַ ,אז ַא ַ
יא א קידוש ה' צו הערן די ַ
דייקא ָ
לאזן זיך נישט איינרעדן פון די איינרעדענישן ,מ'פאלגט אויס א
העיר ָ
דאקטוירים ,און מ'וואקסינירט
דעת תורה ,מ'רעכנט זיך מיטן מיינונג פון ָ
נדארטן.
סטא ַ
די קינדער לויט די ָאנגענומענע ַ
באריכטן
עס איז זיכער ַאז דער "הקרי'" מיט די כסדר'דיגע ּפ ָאזיטיווע ַ
שטארקע יד דערין ,ואשרי לכם ואשרי חלקכם
האט א ַ
ַארום דעם נושאָ ,
געשאפן אומעטום.
ַ
האט זיך
וואס ָ
האבן א חלק אין דעם קידוש ה' ָ
צו ָ
ו .ה.
קוויקוועי


מאל 5,000
כא ָ
נא ַ
און ָ
אויסגאבע,
ַ
לכבוד דער "הקרי'"
וואס
אויסגאבע ,א בריוו ָ
ַ
האב איך געליינט אין די הקרי'
רוואס ָ
נא ָ
ָ
געדאנק בנוגע דעם שפע פון
ַ
שטארקן
האט ַאריינגעשיקט מיט א ַ
איינער ָ
מארקעט אין די קומענדיגע
פאר אויף די ַ
וואס מ'זעט ַאצינד ב"ה ָ
דירות ָ
פאקט,
באצויגן אויף דעם ַ
האט זיך ַ
יאר .יענער ָ
עטליכע ָ
מענטאל
ַ
מא
דאהי לערנען ָ
ַאז אין די בית רחל שולע ָ
דאס
וואס ָ
א מספר פון  5,000תלמידות בליעה"ר וכ"יָ ,
יאר ,וועט
צוואנציג ָ
ָ
מיינט ַאז במשך די קומענדיגע
לכה"פ ַאזויפיל
ּ
פארגרעסערט ווערן מיט
קרית יואל ַ
נייע ּפ ָארפעלקער.
אויפפ ַאסונגָ ,אבער איך מיין ַאז
ּ
זייער א גערעכטע
יאר ַארום...
צוואנציג ָ
ווארטן ביז ָ
מאל ַ
ניטא ָ
מ'דארף ַ
ַ
נטאג ּפרשת שלח ,א
מא ָ
איך שרייב די שורות היינט ָ
מאל
ווידערא ָ
ַ
וואס איז
טאג כ' סיוןָ ,
נאך דעם גרויסן ָ
טאג ָ
ָ
געווארן דורך כ"ק מרן רבינו שליט"א ,מקיים
ָ
באשטימט
ַ
ספעציעל די
צו זיין דעם "לך כנוס" צונויפצוברענגען ּ
אלפי בחורים ,תלמידים פון די ישיבות פון מוסדותינו
יארק.
גרעיטאר ניו ָ
ָ
הק' איבער דער
דאהי
ַאלס מרביץ תורה אין איינע פון די ישיבות ָ
געהאט די זכי' צו זיין א
ַ
האב איך
אין קרית יואלָ ,
טייל מהני חבורתא קדישא ,צו זיצן ביי דעם הייליגן
דא ַאריינצוגיין אין ּפרטים פון
מעמד .איך זוך נישט ָ
קלארקייט
זא ָ
מ'האט מיט ַא ַ
ָ
דעם מעמד ,ביי וועלכן
וואס
פונדאסניי ,די ַאלטע יסודותָ ,
ָ
רא ּפגעשטעלט
ַא ָ
טמארער תלמיד" לויט ווי עס איז
"סא ַ
דאס הייסט א ַ
ָ
קלארן
ָ
געווארן מיט א פעסטן און
ָ
ַאוועקגעשטעלט
פאדערט עקסטער א
דאס ָ
מהלך דורך מרן רביה"ק זי"עָ .
באשרייבונג.,
לענגערע ַ
יא צו שרייבן די שורות איז
וואס עס ברענגט מיך ָ
ָ
איבערראשונג ,זיך צו טרעפן ּפנים אל
ַ
מיין אינערליכער
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זא ריזיגן לגיון של מלך פון אומגעפער  3-4טויזנט בחורים
ּפנים מיט ַא ַ
בליעה"ר וכ"י פון יעדן עלטער.
האבן קיין
פארשטיי ַאז נישט יעדער פון די בחורים וועלן חתונה ָ
איך ַ
קרית יואל .ס'איז געווען בחורים פון ַאלע מקומות ,און עווענטועל וועט
פאקט איזַ ,אז
מען ָאנקומען אויך אויף ַאנדערע מקומותָ .אבער דער ַ
אונזער שטאט קרית יואל איז דער תל תלפיות פאר אנ"ש פון איבער דער
מאכט זיך ,א זמן מיוחד ,א יום טוב ,א
גארער וועלט .סיי ווען אימער עס ַ
ָ
יארצייטָ ,אדער סיי ווען אימער ,איז קרית יואל דער מקום ,דער מאסף
ָ
לכל המחנות וואו ַאהין עס זענען עיני אנ"ש נשואות ַארויסצוקומען קיין
מיטצוהאלטן די געהויבענע זמנים בצל הקודש.
ַ
קרית יואל,
באשטייט
טאקע שוין איצט ַ
נאר ַ
שפעטערָ ,
דאס הייסטַ ,אז נישט אויף ּ
ָ
האבן ב"ה
וואס זיי ַאליינס ָ
זא מספר עצום פון בחוריםָ ,
קהלתינו הק' פון ַא ַ
גאנצן היכל הביהמ"ד מיט ַאלע ּפ ָאלישעס .די ַאלע
איבערגעפולט דעם ַ
פאר זיי
מ'האט ַ
ָ
וואס
בחורים זענען איצט געקומען במיוחד צו דעם כינוס ָ
פאררופןָ ,אבער זיי קומען אויך כסדר אין די ַאנדערע זמנים ,ימים טובים
ַ
ריינטראכטןָ ,אבער
ַ
דאס נישט גענוג ַא
נאך מער ,דער מח קען ָ
וכדומה .און ָ
לאנגע תקופה ,נישט מער
זא ַ
ס'איז א מציאות ַאז בעזהשי"ת אין נישט ַא ַ
יאר ַארום ,וועלן רובם ככולם פון ָאט די ַאלע בחורים ,שוין
ווי פינף-זעקס ָ
חופה בשטומ"צ גרייט אויפצושטעלן זייער
געגאנגען אונטער די ּ
ַ
האבן
ָ
לאץ זיין ערפולט דורך ַאנדערע
דאן וועט זייער ּפ ַ
וואס ַ
בית נאמן בישראלָ ,
ווארשיינליך א גרעסערער מספר פון וויפיל עס איז
טויזנטער בחוריםַ ,
דאהי אין קרית יואל.
זונטאג געווען ָ
ָ
דעם
דאנקן דעם אויבערשטן
דארף מען ַ
פאר אונז? וויפיל ַ
דאס ַ
זאגט ָ
וואס ָ
ָ
זארגן זיך פאר עתיד ,און לייגן
וואס ָ
דא געטרייע אידן ָ
ַאז עס זענען ב"ה ָ
פארזיכערן בעזהשי"ת דעם כסדר'דיגן בליה און וואוקס
ַאריין כחות צו ַ
יא ,ווירקליך ,נישט ַאלע
שטאט בפרט און פון די קהלה בכללָ .
ָ
פון די
חתונה-האבן קיין קרית יואלָ ,אבער וויפיל פון די
ָ
פון די בחורים וועלן
באשליסן ַאז זייער עתיד
נאך די חתונה ַ
אינגעלייט וועלן א שטיק צייט ָ
פארשידענע איבלען פון דעם
איז קרית יואל ,נישט קענענדיג דערהייבן די ַ
שטאטישן לעבנסשטייגער ,ברוחניות ובגשמיות ,און דער איינציגסטער
ָ
באזעצן אין קרית
אויסוועג צו קענען אויספירן זייער שטרעבונג זיך צו ַ
פארזיכערן
נאר די אחריות'דיגע שריט פון די הנהלת הקרי' ,צו ַ
יואל ,איז ָ
נאך דירות,
פארפלייצט מיט גענוג און ָ
בעזהשי"ת ַאז קרית יואל ווערט ַ
נאכקומען סיי דעם אייגענעם וואוקס און סיי דעם צופלוס פון
צו קענען ָ
ווארשיינליך זיך ַארויסציען ַאהער אין די
וואס וועלן ַ
ַאנדערע תושבים ָ
יארן.
נאנטע ָ
ָ
באגריסן די עסקנים
דאנקן און ַ
דארף מען ַ
דאס זעלבע ,וויפיל ַ
און ָ
וואס געבן זיך ָא ּפ מיט דער הרחבת הגבולים פון ַאלע ָא ּפטיילונגען פון
ָ
וואס בויען נייע
די קהלה און מוסדות ,די תלמוד תורה און בית רחל ,די ָ
וואס
דאס זעלבע די ָ
פארגרעסערן די ביז-איצטיגע בתי מדרשים ,און ָ
און ַ
ראצן
שפ ָ
וואס ּ
געבן זיך ָא ּפ מיטן ַאהערשטעלן די נייע מעכטיגע בנינים ָ
אין ַאלע ווינקלען לטובת די הייליגע מוסדות ,וואו מ'וועט בעזהשי"ת
מאדירן די טויזנטער תלמידים ,קינדער פון די תושבים ישנים וגם
קא ַ
ַא ָ
טאטעס,
טאקע די קינדער פון ָאט די בחורים ,די צוקונפטיגע ַ
חדשיםַ ,
וועלכע זענען ַאצינד געווען א טייל פון דעם מעמד קדוש "דולה ומשקה".
אויפפ ַאסונגען בשעת דעם
ּ
דאס זענען געווען טייל פון מיינע
ָ
דאס מיטצוטיילן מיט
פאר וויכטיג ָ
שפיר ַ
געהויבענעם מעמד ,און איך ּ
האלטס אן די הייליגע ַארבעט,
אייך לתועלת הרבים .תחזקנה ידיכםַ ,
וחפץ ה' בידכם יצליח.
בכל הכבוד,
ב .י .ד.
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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"

200%

160%

154%

150%

138%

עלטערן

קינדער

בארעכטיגט פאר:

ביז  18יאר

קינדער

עלטערן

עלטערן

בארעכטיגט פאר:

ביז  18יאר

בארעכטיגט פאר:

בארעכטיגט פאר:

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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yegs otrdtrp xbgruabht gkghmgpx
rgux iut rgxtuu gytuuhrp
iyxte xdbuyfhrrtp
u"hv ehkd cegh wr :lrus icgdgdrgcht
"ybgnyrtpgs rgxtuu azshkhuu" iup ybgsbgybhtrgpux

'xbgruabht yrtx gdhyfhuu t rghhz zht xts
ige xg xtuu idtzxhutrtp yahb ige ign sktchuu
'ghbhk rgxtuu iut rgux rghht yhn irhxtp xkt
hs lrus xphhp hs iht xgbgyktpa irhxtp ige xg
iut ydhhkgdbt irguu huzt o,x ige xg 'ykge
iut irguu yrgykgrtp ige xg iut 'yptyartp
yvgzrgs dbhkmukp iut 'xrhgphr gxhuugd irgstp
yahb xg ige ign iut khc ixhurd t yhn lhz ign
/iktm
ybzhuy 5 huu khphuzt yegs xbgruabht hs
ybzhuy 8 iut xrhgphr ghbhk rgxtuu iht rgkts
gfhkytbtn hs iut 'xrhgphr ghbhk rgux iht rgkts
kghmgpx iut ktnhbhn rtd igbgz xybgnhgp
/iktm dbhrd igbge xts ktz ign zt ykhhygdbhht
gkghmgpx hs rgcht ghmtnrtpbht rgn rtp
rgxtuu igehrgnt" ipur rht ybge 'xbgruabht
/1866-430-0819 ;hut "xgxrtxhr

rghht rtp
ghmtnrtpbht

rgst rgnuybgdhht zhuv rgs ;rts xphhp
/iktmtc xts ouhbhntsbte
iyahrgdnut it igdbgrc ktnum ige xts
'vnusfu eghk t yrhxtp xg ktp iht 'vtmuv
itrtp zht xg zt ixhuu um otzytr zht rgchrgs
ign xtuu xbgruabht gkghmgpx t eguum ogs rtp
gkt hs iegs yguu gfkguu 'igksbtvbhht lhz ige
t rtp 'igdbuyfhrrtp ghbhk rgux iup iyxte
/zhhrp gktnhbhn
t zht "xgxrtxhr rgxtuu igehrgnt"
xbgruabht um ykgya gfkguu gnrhp gkghmgpx
rgux iut rgxtuu gfkguu hhx rtp dbuegs
ign zt lhz yftn xg chut zt huzt 'igdbuyfhrrtp
yguu 'xphhp grghht iup iyfgrrtp xgpg ;rts
t yhn ydhhkgdbt dbhkmukp irguu yahb rgn rht
hs khhuu 'iyxte hs rtp iktmtc um khc ixhurd
/lhht rtp iegs xts yguu gnrhp xbgruabht

gbgdbtdrtp hs iht rgkgp gfhkyg iup yfhk iht
ictv rgnuybgdhht zhuv gfhkyg iguu 'ohasj
hs iht xeghk iup xbsta ykgd gbgshartp ytvgd
igdbgrc um htsf zht 'zhuv ogs icgb xghbhk rgxtuu
rtd t 'vhrev hcau, hs iup yhhentzergnphut oum
.hbum ige xtuu otrdtrp xbgruabht gdhyfhuu
t zht xts iut 'rgnuybgdhht zhuv isgh rtp ignue
rgux iut rgxtuu hs ;hut xbgruabht gkghmgpx
yphuv oum zhuv gsgh iup iphuk gfkguu xghbhk
/xtd hs iyhnbht ghbhk rgux
ogbup khhy rgxhurd t zt xhurt lhz ykgya xg
hs zt 'irusgmtrp hs iht rtke yahb zht ruchm
isgh iup lhz ighm xtuu xghbhk rgxtuu gytuuhrp
irgvgd 'xsutr hs ;hut "ihgn rgxtuu" oum zhc zhuv
zht rgfkguu 'rgnuybgdhht zhuv oum lhkxhkaxhut
iut 'iuprgs xbgbgybhgn hs ;hut lhkyrtuuybtrtp
gytuuhrp hs iht eghk t lhz ypta xg ktp iht

- ¢ª¬¨¢²®¬ «£²¬« £¢£ª£¨± -

âðåðàîøòã òâéèëéåå
æà ,åéçéù øåáéö ï'áåùç ï'øàô ïòðàîøòã ìàîàëàð ïìéåå øéî

ïèéôòðòá ñéååøòñ ìòùàñ òëìòåå ééñ øàô ïòééìôà ñàåå òìà
åå"àà ñôîòèñ ãåô ,ãéò÷éãòî éåå

"éã ééà àèàô" òèâéèòèùàá èðòîøòååàâ à ïâàîøàô ïæåî
ñðòñééì ñøòååééøã ïàð øòãà ,ñðòñééì ñøòååééøã ,èøàôñàô à ù"áö éåå
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ùéðòãðòèùøàô øòééà øàô ÷ðàã èéî
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כראנאלאגיע:
א פריוואטע קאמפאני איז געדינגען געווארן
אראפצונעמען אן 'עלעקטער שטאנגען עירוב'
אין פעברואר  '19האט די טאונשיפ קאונסיל מיטגלידערשאפט
אפגעווארפן דעם פארלאנג צו אדאפטירן א רעזאלוציע צו פארדאמען
די "רייז אפ" גרופע ,נאר אנשטאט האבן מייסטנס קאונסיל מיטגלידער
"האס".
זיך באגנוגנט מיט'ן ארויסשטעלן א סטעיטמענט צו פארדאמען ַ
ענדגילטיג איז געקומען די איצטיגע אנקלאגע וואס קלאגט די
דזשעקסאן טאונשיפ אין געריכט ,איבער אירע סיסטעמאטישע רדיפות
קעגן דעם היימישן ציבור אויף טריט און שריט.

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

מאנטאג בהר :חרדי'שע עסקנים האבן אריינגעגעבן א
•
פעדעראלע קלאגע קעגן די דזשעקסאן טאונשיפ בשכינות פון לעיקוואוד,
איבער די טאונשיפ'ס "רעליגיעזע און ראסיסטישע דיסקרימינאציע".
דאס
די אנקלאגע באשולדיגט די טאונשיפ פאר'ן פשוט פארבאטן ָ
רמיטארי געביידעס ,אלס פרואוו צו
ָ
דא
ַאהערשטעלן נייע סקול און ָ
פארמיידן אן ארטאדאקסישע אנוועזנהייט אין די טאון ,וואס דאס איז
ַ
לאנד-באנוץ" אקט .א
א פארלעצונג אינעם "פעדעראלער רעליגיעזער ַ
ווארטזאגער פאר די אנקלעגער באהויפטעט אז די טאון שלעפט שוין
ארום מיט זיי ַאכצן חדשים איבער כלומר'שטע פארהאנדלונגען ,אבער
ס'איז בלויז געצילט ארומצושלעפן מיט צייט.
אט איז א שטיקעלע כראנאלאגיע איבער'ן געראנגל ,ביז דער יעצטיגער
אנקלאגע:
זאונינג-
דאס געפעכט האט זיך אנגעהויבן אין יוני  '14ווען די דזשעקסאן ָ
באורד האט צוריקגעוויזן פלענער פאר אן ארטאדאקסישע מיידל-שולע.
דאס "נישט קלאפן"
אין אוגוסט  '15האט דער קאונסיל באשטעטיגט ָ
געזעץ  -וועלכע פארבאט ארומצוגיין קלאפן אין די הייזער צו אנבאטן
אז מ'זאל פארקויפן די הייזער  -נאכדעם וואס איינוואוינער האבן זיך
באקלאגט איבער ארטאדאקסישע אידן וואס בעטן פון זיי צו פארקויפן
זייערע הייזער.
אין מאי  '16האבן די טאונשיפ באאמטע פארארדנט דעם לאקאלן
פאליציי דעפארטמענט נישט אריינצולאזן אין דזשעקסאן די "פובליק
סעיפטי ּפ ַא ָ
טראל" פונעם שכינות'דיגן לעיקוואוד .אין אוגוסט  '16האט
מפלעינט" צום סטעיט און פעדעראלן
"קא ּ
די טאונשיפ איינגעגעבן א ָ
יוסטיץ דעפארטמענט נאכ'ן זיך ארויפכאפן אויף עטליכע ווערטער וואס
אן אנערקענטער ארטאדאקסישער עסקן האט זיך אויסגעדרוקט אין
א רעדע ווען ער האט געמוטיגט לעיקוואודער משפחות וואס וואוינען
אין ענגשאפט צו גיין וואוינען אינדרויסן ,אז מ'דארף זיין א "שטיקעלע
פיאנער" און גיין וואוינען און באזעצן דעם שכנות'דיגן דזשעקסאן.
אין מערץ  '17האט די טאונשיפ איינשטימיג באשטעטיגט דעם

רמיטארי
ָ
דא
אויבנדערמאנטער בוי-פארבאט אויף פרישע שולעס און ָ
געביידעס .אגודת ישראל האט דאן געקלאגט די טאונשיפ אין געריכט,
אז דאס איז ריין דיסקרימינאציע געצילט קעגן די אידישע געמיינדע,
און ס'פארלעצט א פעדעראלע געזעץ .אין סעפטעמבער  '17איז
באשטעטיגט געווארן א פרישע געזעץ וואס טוט פארבאטן סיי וועלכע
קאנסטרוקציע אויף די גראז פארנט פון די הויז ,דערונטער די יוטיליטי
זוילן .דאס קומט קורץ נאכדעם וואס א גרופע פון אידישע איינוואוינער
האבן אנגעהויבן ַארבעטן ַאהערצושטעלן אזא סארט 'או.ענד.אר '.עירוב.
די גרופע האט געקלאגט די טאונשיפ אין דעצעמבער  ,'17און דער
פארבאט איז אראפגענומען געווארן.

זונטאג בחוקותי :דער עירוב-געפעכט וואס איז לעצטנס גאנץ
•
גאנגבאר ביי אויפשטייגנדע חרדי'שע ישובים ,איז אצינד אנגעקומען קיין
סטעטן איילענד ,נישט ווייט פון בארא פארק ,וואס איז אין די לעצטע
געווארן דורך היימישע פאמיליעס.
ָ
באזעצט
ּפ ָאר יאר ַ
די "פן ירבה" עלעמענטן וואס זוכן צו שטערן דעם חרדי'שן וואוקס,
פרובירן אומעטום צו באקעמפן איינצושטעלן אן עירוב ,ווייל זיי זענען
באהאוונט מיט'ן מציאות )חכמים המה להרע( אז אן עירוב פאר אידישע
קינדער איז זייער א וויכטיגע באדערפעניש ,און אז מ'וועט דאס נישט
צולאזן וועט דאס זיי צוהעלפן אין דער פן ירבה מלחמה.
עירוב-קאמף גורל אויף די איינוואוינער אין
ַ
אצינד איז געפאלן דער
האבן די פן ירבה עלעמענען מצליח
מאמענט ָ
סטעטן איילענד ,ווען אויפ'ן ָ
צושאפן דעם עירוב ,און מ'פרובירט צו שתדל'ן אויף אלע
געווען ָא ּפ ַ
פראנטן דאס צו קענען צוריקשטעלן.
דער עירוב איז אהערגעשטעלט געווארן דורך די חסיד'ישע
איינוואוינער אינעם וועסטרעלי געגנט .די ערשטע שטיק צייט איז אלעס
אריבער שטיל און רואיג און די ארטיגע משפחות האבן זיך מחי' געווען
דאס 'אנטפלעקט' ,זיי האבן
מיט'ן עירוב ,אבער איינמאל די שכנים האבן ָ
צאמגעשטעלט אז די קוים זעבארע לחי'ס אויף די הויכע יוטיליטי-זוילן
האט א שייכות מיט'ן אידישן עירוב ,איז אריינגעגעבן קאמפלעינטס
"קאן
אז מ'האט אינסטאלירט די לחי'ס ָאן ערהאלטן ערלויבעניש פון ָ
(פארזעצונג אויף זייט )61

האס; גארנישט מיט סעיפטי
ס'איז איבער ַ
די "ניו יארק  "1מידיא סטאנציע האט פובליצירט די פאלגנדע קורצע אפהאנדלונג איבער די סטעטן איילענד עירוב
נטראווערסיע ,וואו צווישן אנדערן ווערט לאגיש ארויסגעברענגט די פאלשקייט פון די אנטי-עירוב עלעמענטן וואס
קא ָ
ָ
פארמאסקירן זייערע טענות אין א.ג .זארגן איבער "סעיפטי" .פאלגנד איז ַא פרייע איבערזעצונג:

]דער קעפל[ פארוואס איז דא א שפאנונג אין סטעטן איילענד איבער א סימבאלישן צוים פאר ארטאדאקסישע אידישע איינוואוינער
אויף די שטילע געסלעך אינעם וועסטרעלי קווארטל אין סטעטן איילענד ,זעט מען אמעריקאנער פענער פלאטערן פון רעזידענצן ,בלויע
לייוו-מעטער בענדלעך זענען באקלעבט ארום ביימער ,און יוטיליטי זוילן האבן דינע פי-ווי-סי רערן – און דאס מאכט געוויסע איינוואוינער
דערציטערט.
"מיר זענען אויסטערליש באזארגט איבער די סעיפטי דערפון ",זאגט סיטי קאונסילמאן סטיוו מעטאו" .זיי האבן אריינגעשיקט עטליכע
ראצעדור".
בילדער וואס צייגן אז עטליכע שרויפן זענען זייער לויז; ס'זעט נישט אויס ווי מ'האט נאכגעפאלגט די ריכטיגע ּפ ָ
מעטאו זאגט אז מער פון  25מענטשן האבן אים גערופן קאמפלעינען .די רערן זענען אראפגעשטעלט געווארן נאך א מאנאט צוריק צו
פארמירן דערמיט אן עירוב ,א געדאנק פון ניצן א סימבאלישן צוים וואס טוט פיגוראטיוו אויסברייטערן די גרעניצן פון אידישע הייזער ,און
זאכן אינדרויסן פון שטוב ,א שטייגער פירן קערידזשעס און טראגן שליסלעך ,וואס ָאן דעם איז מען איינגעצוימט
טראגן ַ
ס'ערלויבט זיך ָ
אינדערהיים אינעם שבת-טאג.
א לאקאלער באאמטער זאגט אז דער עירוב איז איינגעשטעלט געווארן דורך די יאנג-איזראעל שול פון סטעטן איילענדָ ,אן ערהאלטן
ערלויבעניש פון קאן עדיסאן ,ווערייזאן אדער די סיטי טראנספארטאציע דעפארטמענט.
א ליפלעט ,פארשפרייט דורך די וועסטרעלי אימפראוומענט סאסייעטי ,טוט מוטיגן איינוואוינער צו רופן די יוטיליטי פירמעס און ערוועלטע
באאמטע צו קאמפלעינען איבער'ן עירוב .א בייגעלייגטער נייעס-ארטיקל פארציילט איבער די וואקסנדע ארטאדאקסישע אידישע געמיינדע
אין וועסטרעלי און ארומיגע געגענטער ,און דאס ברענגט ַארויף צווייפלען איבער דעם אמת'ן פראבלעם וואס די שכנים האבן מיט'ן עירוב.
קלארער .ס'איז איבער האס ,און ס'האט גארנישט מיט סעיפטי ",זאגט א לאקאלער איינוואוינער ,מענדי קאצמאן.
"דער ציל איז זייער א ָ
סאסייעטי" האט צוריקגעוויזן
פאקט אז די "וועסטרעלי אימפראוומענט ָ
אלס סיגנאל ווי סענסיטיוו די אישו איז ,איז כדאי צו ערווענען דעם ַ
דעם פארלאנג פאר קאמענטארן ,עפעס וואס מיר האבן אבער יא ערהאלטן פון א צאל לאנגיעריגע איינוואוינער.
גראז וואס האבן ארויסגעשפראצט אינעם געגנט ,דעקלערט" ,נישט פארקויפן :וועסטרעלי שטארק" .העכסט
שילדן ַאריינגעשטעקט אין די ָ
ווארשיינליך איז עס א רעאקציע צום געשעעניש ווען ארטאדאקסישע אידן פון ברוקלין טוען אנבאטן צו אפקויפן הייזער פאר פרייזן העכער
מארקעט-ווערד.
דעם ַ
אין נאכפאלג צו די מערערע קאמפלעינטס איבער'ן עירוב ,האט קאן עדיסאן אראפגעשיקט אינספעקטארן צו די באטרעפנדע ערטער .אין
צייט וואס די ארבעטער זאגן אז מ'האט טאקע נישט אינסטאלירט אויפ'ן פונקטליכן שניט ,איז דער עירוב ,מיט דעם אלעם ,קיין שום געפאר
פאר'ן זיכערהייט אויפ'ן פובליק.
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עדיסאן".
ָ
די קלאגע איז אריינגעגעבן געווארן צו די וועסטערלי "אימפראוומענט
סאסייעטי" קערפערשאפט ,און זיי האבן פאררופן אין מאי א מיטינג צו
דיסקוסירן דעם עירוב וואס איז געווארן קאנטראווערסיאל .ארום 150
באטייליגט ביי די מיטינג וואו מ'האט געהערט אפענע
מענטשן האבן זיך ַ
אנטיסעמיטישע באמערקונגען .אויך האט זיך אנגעהויבן זען שילדן אינעם
שטארק; מיר פארקויפן נישט".
געגנט וואס רופן אויס" :וועסטרעלי ַ
איין איינוואוינער האט זיך אויסגעדרוקט איבער'ן 'ערנסטן' זארג
וואס ער האט מיט'ן עירוב ,באקלאגנדיג זיך אז ער "שפירט זיך ווי אין
א תפיסה; דער פיזישער צוים מאכט אים שפירן ווי אין א געטא"ַ – ...א
ביטער געלעכטער.

מיטוואך נשא :אין ַאנדערע נייעס איבער די "טאמס ריווער"
•
טאונשיפ האבן זעקס טאמס ריווער קאונסיללייט געשטימט אויף ַא
רעזאלוציע וואס פארלאנגט זייער קאלעגע קאונסילמאן דעניעל ראדריק
צו רעזיגנירן פון ַאמט צוליב זיינע אנטיסעמיטישע באנעמונג ביים
מעיאר-וואלן ,וואו ער האט אלס קאנדידאט ארויסגעוויזן
ָ
פארלאפענעם
אפענע האס קעגן חרדי'שע אידן.
וואס ס'האט דאס מערסטע באזארגט די קאונסיל מיטגלידער ,איז
א וואל-פראפאגאנדע ליפלעט וואס איז ארויסגעשיקט געווארן דורכ'ן
ראדריק קאמפיין געציילטע טעג איידער די יוני  4רעפובליקאנער מעיאר
ריימערי-וואלן ,וואו ראדריק איז באזיגט געווארן.
ַ
ּפ
ראקטער פונעם "טאמס ריווער
כא ַ
דער ליפלעט האט געטראגן א צייטונג ַ
טריביון" ,מיט א שרייענדיגן העדליין וואס באריכטעט איבער זיין קעגנער
וואס האט ערהאלטן א מעכטיגע אינדארסירונג ,בייגעלייגט מיט א בילד
פונעם קעגנער ווי ער באגריסט זיך מיט זיין שכן ,אן ארטאדאקסישער
עסקן פון טאמס ריווער .מיט דעם האט ראדריק געזוכט צו באשמוצן
זיין קעגנער אלס דער "ארטאדאקסישער קאנדידאט" ,צו אפעלירן
צום וויילער-קרייז וואס קענען נישט צוקוקן די אויפבלי פון חרדי'שע
איינוואוינער אין טאמס-ריווער.
דאס בילד אין די קאמפיין 'צייטונג' איז פון א לעצטיגן קאונסיל
מיטינג אין פעברואר ,וואו א קאאליציע פון מערערע היימישע עסקנים
האבן אויפגעפאדערט די רעגירונג צו נעמען שטייפע שריט קעגן די
דיסקרימינירנדע "רייז אפ אושען קאונטי" גרופע וואס פיטערט די מאסן
מיט אנטיסעמיטישע בלבולים ,אבער אינעם פאלשן צייטונג באריכט
ווערט קאנספירירט אז דאס בילד איז גענומען ווען דער היימישער איד
טאונשיפ-זאל צו לאביאירן צו טוישן די
ַ
איז לעצטן זומער געווען אין
זאונינג אין טאמס ריווער'ס נאורט-דאווער קווארטל ,אז מ'זאל קענען
בויען א ביהמ"ד לטובת די עטליכע הונדערט ארטאדאקסישע משפחות
וואס וואוינען שוין דארט.
עטליכע יאר צוריק האט די טאונשיפ געטוישט די זאונינג ,וואס
פאדערט כאטש  10אקער-לאנד פאר א פראפערטי וואו ס'ווערט געבויט
יעדע סארט רעליגיעזע געבעט-הויז .דער עסקן אויפ'ן בילד איז טאקע
געווען ביי יענע טאונשיפ מיטינג ,און ער האט דארט געסטראשעט
מיט א געריכטליכע אנקלאגע אויב מ'וועט נישט צוריק טוישן די פריש
אדאפטירטע זאונינג וואס איז זינלאז ,א  5טויזנט סקווער-פיס שול קען
מען רואיג בויען אויף א פראפערטי פון  2ביז  5אקער-לאנד ,אבער דאס
בילד איז נישט פון דעמאלט.
די פיקטיווע צייטונג קאכט א קאשע ,אז דער ארטאדאקסישער עסקן
קאלאברירט מיט זיין קעגנער צו לויזער מאכן די זאונינג פאר א שול,
אראפ פון  10צו  2אקער-לאנד ,און דערצו ווערט בייגעלייגט דאס בילד
וואס איז ניטאמאל פון יענע זאונינג מיטינג.
א צווייטער כלומר'שטער "העדליין" אין דער פיקטיווער צייטונג
באריכטעט איבער באשטעטיגטע פלענער פאר א ריזן דעוועלאפמענט
ַ
פון טויזנטער הייזער וואס איז געפלאנט אויף א מאסיווע  800אקער-
רא ּפערטי ,דערמיט אראפצורייסן זיינע קעגנער וואס זיי דארפן
לאנד ּפ ַ
אנגעבליך זיין אין שטיצע דערפאר – וואס איז קאטעגאריש געלייקנט
געווארן דורך די קאונסיל קאלעגעס ,ווען אזא פלאן עקזיסטירט נישט.

באזייטיגן
דאנערשטאג נשא :נאכפאלגנדיג די פארארדענונג צו ַ
•
דעם עירוב אין וועסטרעלי געגנט אין סטעטן איילענד ,ווי געשריבן אויבן,
ווערט באריכטעט איבער די אנגייענדע קאנפערירונגען פון קאן עדיסאן
מיט די חרד'ישע עסקנים לטובת דעם עירוב ,אויסצוארבעטן א מהלך
ווי אזוי צו קענען צוריקשטעלן דעם עירוב ,אויף א וועג וואס וועט יעדן
צופרידנשטעלן.
נאכדעם וואס דער עירוב איז אראפגענומען געווארן ,האט קאן עדיסאן
ערהאלטן א נייע אפליקאציע פון די חרדי'שע געמיינדע ,וואס פארלאנגט
די נויטיגע פערמיטן .א קאן עדיסאן ווארטזאגער האט רעאגירט אז
מ'שטודירט איצט די אפליקאציע און מ'האפט צו קענען ארויסגעבן די
פערמיטן ,אבער ער קען נישט זאגן ווי לאנג ס'וועט דויערן.

דינסטאג שלח :אין א פרישע פאזיטיווע אנטוויקלונג פאר
•
האט דער
די הצלחה פונעם נייעם חסיד'ישן ישוב אין בלומינגבורגָ ,
סימפאטישער טאון סופערווייזער אין מאמאקעיטינג ,די טאון וואס
שליסט איין די בלומינגבורג ווילעדזש ,וועלכער איז אינדארסירט געווארן
געהאלטן א זיג אין די
דורך די לאקאלע היימישע עסקנים ,ב"ה ָא ּפ ַ
ריימערי-וואלן.
ַ
ּפ
א גרויס טייל פון די צרות וואס בלומינגבורג גייט אריבער זינט ס'איז
באקאנט געווארן אז דארט ווערט געבויט דירות פאר חסיד'ישע אידן,
ביז'ן היינטיגן טאג ,שטאמט פון דעם אויסגעשפראכענעם ביל הערמאן,
וועלכער איז דער טאון סופערווייזער שוין פאר עטליכע טערמינען .אין

די פיקטיווע צייטונג  -פאשקעוויל בלעטל אינעם 'טאמ'ס ריווער'
געגענט אין ניו דזשוירזי
בעפארגרייטונג צו די יעצטיגע פריימעריס האט הערמאן פראקלאמירט
אז ער וועט רעטייערן און זיך אפטראגן פון דער פאזיציע.
זיין ירידה האט פאר'ן היימישן ציבור באדייט א פרייליכע עלי',
עפענענדיג א מעגליכקייט בעז"ה אריינצוברענגען אויף זיין ארט א
סימאפטישער פארטרעטער ,פארשטייט זיך אויב מ'וועט מצליח זיין
אנצוהאלטן דעם שטארקן בלאק-וואוט און ארויסברענגען אלע וואל-
געלאפן
ָ
ריימערי-וואלן זענען
ַ
בארעכטיגע צו די שטום-בודקעס .ביי די ּפ
קראטישער זייט טאון קאונסיל-פרוי ברענדע דזשיראלדי
דעמא ַ
ָ
אויף דער
האבן אינדארסירט,
און דזשענעט לייבאלט ,וועמען די היימישע עסקנים ָ
מענארבעט.
צוזא ַ
פארשפרעכנדיג יושר'דיגע סערוויס און ווארעמע ַ
קראטיש-רעגיסטרירטע
דעמא ַ
ָ
אדאנק די  58שטימען פון די
איינוואוינער אין בלומינגבורג ,האט לייבאלט געזיגט ,באקומען  228קעגן
 178פאר זיין קעגנער .ווען די  58היימישע איינוואוינער קומען נישט
ארויס שטימען ,וואלט זיין קעגנער געהאט א שמאלן אויבערהאנט פון
 8שטימען.
דינסטאג שלח :אין זעלבן טאג איז אויך געווען ששון ושמחה
•
ליהודים אין מאנסי און אין גאנץ ראקלענד קאונטי ,ווען ס'איז ב"ה
געלונגען צו ערוועלן אין די ּפריימערי-וואלן א סימפאטישער קאנדידאט
קראטישן טיקעט.
דעמא ַ
ָ
צו לויפן ַאלס דיסטריקט ַאטוירני אויפ'ן
פארמיידן
געאטעמט ווען ס'איז געלונגען צו ַ
דערמיט האט מען ב"ה ָא ּפ ָ

ונגבה!
ַאז דער העסליכער קאנדידאט ,אסעמבלימאן קען זעבראסקי ,פון וועם
די חרדי'שע באפעלקערונג אין אראנדזש און ראקלענד קאונטי האט שוין
געהאט אויסצושטיין פון אים אסאך צרות און רדיפות ,וואס ביי טייל
פון זיינע שענדליכע פרואוון צו באקעמפן דעם חרדי'שן וואוקס האט
ער געארבעט אינאיינעם מיט'ן אויסגעשפראכענעם סטעיט-סענאטאר
וואס
סקאופיס – זאל חלילה ָאנקומען צום "דיסטריקט ַאטוירני" ַאמטָ ,
באדייטן פאר
וואלט חלילה געקענט ַ
דאס ָ
וואס ָ
זאגן ָ
מ'דארף קיינעם נישט ָ
ַ
קאונטי.
ראקלענד ַ
די חרדי'שע איינוואוינער אין ַ
דער געוועזענער ראקלענד קאונטי דיסטריקט אטוירני איז געווען
טאמאס זוגיבי ,א יושר'דיגער מענטש ,וואס כאטש ער איז געקומען
אונטער אומגעהויערן דרוק צו נעמען שריט קעגן דעם חרדי'שן ציבור,
האט ער זיך אנטזאגט צו ערלויבן פאר די שונאי ישראל צו ניצן זיין אפיס
צו רודפ'ן אומשולדיגע איינוואוינער .מר .זוגיבי האט רעזיגנירט דעם
האט ָאנגעהויבן צו דינען אלס סטעיט
נואר ,ווען ער ָ
יא ַ
פארלאפענעם ַ
סופרים קאורט ריכטער .די שונאים פון די חרדי'שע געמיינדע האבן
דאס אויפגענומען מיט א געוואלדיגע פרייד ,ווען זיי האבן געזען דערין
א געוואלדיגע געלעגענהייט איבערצונעמען דעם אמט ,און אנפאנגען
צו ניצן דעם כח פון געזעץ חלילה אויסצופירן אלע זייערע פינסטערע
פלענער.
דער ציבור האט דערהערט און פארשטאנען די דרינגדע אויפגאבע פון
האט זיך ב"ה
יעדן יחיד ארויסצוקומען צו די שטים-בודקעס ,און עס ָ
ָאנגעזען א מאסיווע וואל-באטייליגונג פון פילע טויזנטער און טויזנטער
חרדי'ישע ראקלענד קאונטי איינוואוינער – דעמאקראטן רעגיסטרירטע
– וואס האט ב"ה דעצידירט דעם אויסגאנג ,שענקענדיג א זיג פאר'ן
קאנדידאט וואס איז אינדארסירט געווארן דורך אלע היימישע רבנים און
קהלות.
נאכ'ן אפציילן אלע שטימען דינסטאג נאכט ,איז דער היימיש-
אינדארסירטער קאנדידאט טאם וואלש דערקלערט געווארן אלס
געווינער ,באקומענדיג  8,900שטימען קעגן  4,375פאר זעבראסקי .א
דריטער קאנדידאט האט באקומען א מינדערוויכטיגע  1,264שטימען.
ראקלענד קאונטי איז א דעמאקראטישע קאונטי ,וואס מיינט אז דער
איצטיגער געווינער ביי די פריימערי וועט ע"פ דרך הטבע געווינען די
אלגעמיינע וואלן ,ובפרט ביי דעם פאל ווען וואלש וועט אין נאוועמבער
לויפן אויף די דעמאקראטישע ,רעפובליקאנער און קאנסערוואטיווע
ליניעס ,און זיין קעגנער וועט ווידער זיין זעבראסקי וואס וועט ערשיינען
בלויז אויף די אומפאפולערע "ווארקינג פעמיליס" ליניע.
האבן די קהלות-
ריימערי-פארמעסטן ָ
ַ
אויך אין אנדערע קלענערע ּפ
געהאלטן זיגן .אינעם פארמעסט פאר'ן
נדידאטן ָא ּפ ַ
קא ַ
אינדערסירטע ַ
ראקלענד קאונטי לעגיסלאטור דיסטריקט  ,13האט דער אמטירנדער
לעגיסלאטאר ר' אהרן בנציון ווידער הי"ו באקומען  773שטימען ,ווען
אזויפיל ווי ארום  250היימישע אידן האבן זיך רעגיסטרירט אין די לעצטע
וואכן בלויז אין דעם דיסטריקט אליין ,קעגן  454פאר זיין קעגנער סטריט,
און  129פאר א דריטן קאנדידאט מיליען.
אין די פריימעריס פאר'ן לעגיסלאטור זיץ פאר דיסטריקט  – 1וואס
דעקט מערב ראמאפא  -האט מייקל פעריעטי ,דער העסליכער פירער פון
די שענדליכע "פרעזערוו ראמאפא" קליקע פארלוירן צו מאריס ראדריגוז.
אזוי איז נאך א צרה-לייט נישט אנגעקומען אין קאונטי לעגיסלאטור אויף
וואס ער האט זיך געגרייט מיט העסליכע אטאקעס קעגן דעם חרד'ישן
ציבור.
ס'איז אויך פארגעקומען א פארמעסט פאר צוויי אפענע זיצן אין
ספרינג וואלי ווילעדזש ,וואו עס זענען געלאפן א ליסטע פון קאנדידאטן,
און די צוויי וועלכע ציען די מערסטע ָאן ,געווינען .די צוויי זיגער זענען
די קהלות-אינדארסירטע קאנדידאטן ,ר' ישראל אייזנבאך הי"ו און זעק
קלערינע ,וועלכע האבן באזיגט זייערע זיבן קעגנער.

חלק כחלק יאכלו:
וואס טוט
בארעכטיגטער ָ
יעדער שטים ַ
צוהעלפן צום בלי און וואוקס פון דער
שטאט און צו פארשטערקערן
ָ
הייליגער
דעם כח העסקנות ,דורך זיך רעגיסטרירן
האט ַא גלייכער חלק שותפות
און שטימעןָ ,
וואס קומט ארויס
אין די ַאלע פעולות לטובה ָ
דערפון
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ארבייטס
געלעגענהייט!
עס ווערט געזוכט פרויען ארבייטער ,וואס זענען גרייט
צו ארבעטן פארן

צענזוס ציילונג
די ארבייט וועט זיין 'פארט טיים'
במשך עטליכע חדשים די קומענדיגע יאר
באצאלט $18 :פער שעה

פאר אינטערסירטע ביטע רופט 845-492-3282

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

סיון \ תמוז תשע"ט \ June/July '19

2

"סייט-פלען" פון
ּ
איבערגעארבעטער
ַ

יק
ער
סר
א וד

א

פאר ַאלע איינוואוינער
מיט פילע איינריכטונגען און בענעפיטן ַ

6

א
3

וואס
ראיעקט ָ
דער "עיקערס ענקלעיוו" ּפ ָ
א(
גייט בעז"ה ָאן אין פולן שוואונג ַאהערצושטעלן 536
באקוועמע דירות.
רחבות'דיגע און ַ
ראיעקט פון
לאנט ַא גרויסער ּפ ָ
געפ ַ
דא ווערט ּ
ָ
ב(
נדא און
בא ָ
מענדלאוויטשָ ,
ָ
משפחת
ּ
 350דירות ,דורך
שווארטץ.
ַ
אויף די שטחים וועלן געבויט ווערן דורך
ג(
צאל הייזער.
נאך ַא ריזן ָ
ריוואטע יחידים ָ
ּפ ַ
דאס אלעס וועט בעז"ה צוברענגען צו ַא סך הכל פון היבש
אריבער  1000דירות ארום דעם ווינקל פון 'בעיקערטאון
נאכדעם וואס די ַאלע שטחים זענען
קארנער עיקערס'ָ ,
געווארן צו קרית יואל.
ָ
אצינד ַאנעקסירט
לאנט געבויט צו ווערן
געפ ַ
ביי די  2ווינקלען איז ּ
ד(
קאמערציעלע געביידעס
ריוואטע אינוועסטירערָ ,
דורך ּפ ַ
פאר געשעפטן ,ביזנעסער און ָאפיסעס ,וואס
געווידמעט ַ
וועט בעז"ה צוברענגען פרישע צענדליגער ַארבעטס-
פאר תושבי קרית יואל אין צענטער פון
געלעגנהייטן ַ
שטאט.
ָ

3

בע

י קע ר

טא ון

רא וד

ב
ד
5

1
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י קע ר
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רא וד

ד
ג
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קע ר
סר

ג

א וד

צו קענען בעז"ה אקאמאדירן די זיכערהייט און
שטארק-
ַ
באקוועמליכקייט פונעם פארגעזעענעם
פארקער ,סיי פון פיסגייער און סיי
פארנומענעם ַ
ַ
טראפיק ,איז איבערגעארבעט געווארן דער
ַ
פונעם
אינטערסעקשאן"
ָ
"סייט-פלען" ביים "4-וועי
ּ
גאנצער
פון בעיקערטאון און עיקערס ,וואו ס'זענען צוגעלייגט
באקוועמליכקייטן,
פארבעסערונגען און ַ
געווארן פילע ַ
ָ
לטובת די איינוואוינער ,ווי פאלגנד:
ַא רויט-לייט סיסטעם צו/פון אלע ריכטונגען.
.1
גאר ברייטע ראודס און קראסוואלקס לטובת
ָ
.2
די פיסגייער.
באזונדערע לעינס אין צענטער פון די ראודס
ַ
.3
לענגאויס בעיקערטאון און לענגאויס עיקערס ,זיך
צו קענען איינדרייען רעכטס ָאדער לינקס אינמיטן די
ראודסָ ,אן שטערן דעם פלוס פונעם טראפיק.
טריפלטע לעינס )באזונדער זיך צו דרייען
ּ
.4
באזונדער פאר לינקס ,אין צוגאב צו די ליניע
רעכטס און ַ
עיקערס-זופניק,
ּ
גראד( קומענדיג פון
פארן ָ
פאר די וואס ָ
און אזוי אויך קומענדיג פון בעיקערטאון-שערי חמלה,
טראפיק-פארקער.
נאכמער צו פארלייכטערן דעם ַ
אזוי אויך וועט ַאהערגעשטעלט ווערן ַא
.5
פארגרינגערן דאס
פיסגייער-אינזל ביי איין ווינקל ,צו ַ
ַאריבערגיין די ברייטע גאס.
אויף די ָאנגעצייכנטע ערטער קען מען זען טייל
.6
לעי-גראונדס" וועלכע וועלן ַאהערגעשטעלט
ַ
"פ
פון די ּ
ונינג-פארשריפטן
ָ
זא
ווערן אינעם געגנט לויט די נייע ָ
געווארן
ָ
דא ּפטירט
פונעם ווילעדזש וועלכע איז ַא ָ
רגאנגענעם ווינטער.
פא ַ
ַ
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ע

6

"בעיקערטאון-עיקערס
ַ
אינטערסעקשאן"
ָ

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

סיון \ תמוז תשע"ט \ June/July '19

ג

אין סאמע צענטער פונעם געגנט וועט בעז"ה
ַאהערגעשטעלט ווערן א גרויסער און פראכטפולער
וואס וועט דינען ַאלס
בנין ביהמ"ד שע"י קהלתינו הק'ָ ,
משפחות פונעם
ּ
תל תלפיות פאר די אריבער 1,000
גאנצן געגנט ,מיט ַאלע רוחניות'דיגע צוגעהערן און
געברויכן.
שטאקיגער בנין ,אין גרויסקייט פון 6,000
ָ
דער פיר
נטהאלטן
ַ
שטאק ,וועט ַא
ָ
סקווער פוס ּפער יעדן
ראכטפולער היכל
ַא גרויסער היכל בית המדרשּ ,פ ַ
התורה ,רחבות'דיגע ווייבער-שולַ ,א מקוה טהרה מיט
דאווענען און
אלע צוגעהערן ,פילע שטיבלעך צום ַ
נאך
קאווע-שטיבל ,בית הוראה ,און ָ
שיעורי תורהַ ,
פילע איינריכטונגען.

ג
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בונים בנין גדול
לה' אלקי ישראל

+גדו_ל
ומפו+אר
י+הי'
כבוד
ה+בית
הז+ה
 4ריזיגע שטאקן;  10,000סקווער פיס פער שטאק

סך הכל :קרוב צו  40,000ס"פ

קומה א'  -בעיסמענט:
◼גרויסע◼באקוועמע◼מקוה◼מיט◼◼3בורות◼הטבילה
◼מקוה◼שטיבל◼|◼גמ"ח◼שטיבל◼|◼און◼נאך

קומה ב'  -אריינגאנג-שטאק:
◼רחבות'דיגער◼היכל◼התורה◼מיט◼קרוב◼צו◼◼400פלעצער
פלעצער
◼חדר◼התפילה (צום באנוץ אויסער די געווענליכע סדר המנינים)
◼
גרויסע◼קאוט-רום◼|◼קאווע-שטוב◼|◼ביה"כ◼|◼און◼נאך
נאך
און

קומה ג' - :היכל הביהמ"ד:
◼ריזיגער◼היכל◼הביהמ"ד◼מיט◼אריבער◼◼1,000זיצן
◼לימות◼החול◼:היכל◼צעטיילט◼אין◼◼6גרויסע◼חדרי◼
תפילה◼(ס"ה◼◼7חדרי◼תפילה)
ברית◼שטיבל◼|◼חדר◼רבינו◼|◼און◼נאך
נאך
◼ברית שטיבל | חדר רבינו | און

קומה ד' - :עזרת נשים
◼גרויסע◼באקוועמע◼ווייבער◼שול
◼הרחבה'דיגע◼שמחה-זאלן

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

30

אייר\סיון תשע"ט \ May/June '19

הקריה \ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

35

אייר\סיון תשע"ט \ May/June '19

