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'שארפע דריי' אויף דעעש וועט פארוואנדלט ווערן אלס ברייטער
אינטערסעקשן מיט זיכערהייט (סעיפטי) מאסנאמען אין צענטער-
פונקט פון רימנוב ,מירון און קאונטי רד – 105 .פלענער ווערן אצינד
אריינגעגעבן פאר אלע נויטיגע סטעיט און קאונטי אגענטורן – קרית
יואל'ער איינוואוינער זענען מתפלל אז סייעתא דשמיא זאל
באגלייטן לענגאויס דעם שווערן און קאסטבארן אונטערנעמונג
2
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גראַנדיעזע ּפלאַן
אַהערצושטעלן
נייעם ראָוד אַנטקעגן
נינינדזשער רד .גלייך
צו דעעש רד.
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"קרית יואל בלאק וואוט" מיט נייע ציפערן וועט בעז"ה האבן
ווייטגרייכנדע רעזולטאטן פאר'ן גאנצן יהדות ניו יארק
7

די צענטראלע וואל לאקאל פאר תושבי קרית יואל אין קרן ויואל משה זאלן

די וואל לאקאל פאר תושבי שכונת עצי התמרים און אומגעגנט אין די אשת חיל זאלן
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טראפיק לעזונג לענגאויס בעיקערטאון בעז"ה

גראַנדיעזע ּפלאַן אַהערצושטעלן נייעם ראָוד
אַנטקעגן נינינדזשער רד .גלייך צו דעעש רד.
'שארפע דריי' אויף דעעש וועט פארוואנדלט ווערן אלס ברייטער אינטערסעקשן מיט זיכערהייט (סעיפטי) מאסנאמען אין צענטער-פונקט פון רימנוב ,מירון און קאונטי רד – 105 .פלענער ווערן אצינד
אריינגעגעבן פאר אלע נויטיגע סטעיט און קאונטי אגענטורן – קרית יואל'ער איינוואוינער זענען מתפלל אז סייעתא דשמיא זאל באגלייטן לענגאויס דעם שווערן און קאסטבארן אונטערנעמונג

מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען
די מַאסיווע אונטערנעמונג ווָאס די
הנהלת הקרי' הָאט אונטערגענומען,
ַאהערצושטעלן ַא נייעם רָאוד ַאנטקעגן
נינינדזשער רד גלייך צו דעעש רד ,.ווָאס
דָאס וועט בעז"ה דרַאסטיש פַארמינערן
דעם טרַאפיק פַארקער פון מירון און
בעיקערטַאון רד.
ווי שוין ברייט באריכטעט אין די
ראמען פון אונזער אויסגאבע ,האט די
הנהלת הקריה אין די לעצטערע צייט
אונטערגענומען א וויכטיגער און גאר
קאסטבארער פראיעקט .לאזנדיג אין
גאנג איבער די קרית יואלע גאסן א
פארצווייגטע 'טראפיק שטודיע' ,וואס
זאל קלאר אפשאצן די מצב מיט די
טרעפיק אין אלע געגנטער אין קרית
יואל ,און גלייכצייטיג אויפקומען
מיט געדאנקען וואו און וויאזוי צו
פארגרינגערן פאר די מאטאריסטן און
פוסגייער צוגלייך.
דער שריט איז ווי ערווארטעט געווען
גאר באגריסנד דורך תושבי קרית יואל,
סיי צוליב דעם יעצטיגן מצב ,ווען אין
מערערע געגנטער ווערט די טרעפיק
אלס מער און מער געדעכטער ,ווען
די שטָאט ווַאקסט קע"ה מיט פילע
הונדערטער חתונות יערליך כ"י ,מען
מופט ַאהער אין די גרויסע ציפערן,
און נאך מער פון דעם ווען מען טוט
נאר טראכטן פונעם צוקונפט וועלכע
מען זעהט פאר גאנץ נאנט ,וואס לויטן
פלאן וועלן אין די קומענדיגע צען יאר
צוקומען צו קרית יואל א געשאצטע
 7,500דירות!
די הנהלת הקריה ערהאלטן כסדר

באריכטן און אפדעיטס פון די פירמע
וועלכע מען האט אויפגענומען פאר
די שטודיע ,ווי שוין באריכטעט דא
עטליכע מאל צווישן די שפאלטענעס
פונעם 'הקריה'.
עס שטעלט זיך ארויס אז איינס פון
די פארנומענע צענטערפונקטן אין
קרית יואל וואו עס ווערט אנגעצייגט א
פארלאנג אויף א דרינגענדער תיקון ,איז
דער ווינקל וואו עס טרעפן זיך צוזאם
מירון  -דעעש  -פראג  -דרוביטש און
בכלל לענגאויס גאנץ בעיקערטאון רד.
זינט מען האט אהערגעשטעלט דעם
דעעש קאנעקטער ראוד ,וועלכע האט
ווי באהאפטן ביידע זייטן קרית יואל
און ערמעגליכט פאר קארס צו קענען
אויסמיידן דָאס דַארפן דורכפָארן גַאנץ
בעיקערטַאון עיקערס און פַארעסט ,און
קענען אנקומען גרינגער פון איין עק
שטאט צום צווייטן אן דארפן ארומפארן
א האלבן שטאט ,איז יענער ווינקל פון
קרית יואל געווארן גאר פארנומען און
שטארק באנוצט דורך די איינוואוינער
פון רוב געגנטער אין קרית יואל,
נוצענדיג דאס סיי אויף אנצוקומען פון
איין פלאץ צום צווייטן אין שטעטל ,און
סיי אויף ארויסצופארן פון שטעטל דורך
בעיקערטאון ,און אין צוגאב צו דעם
וואס דארט אויף בעיקערטאון שטייען
די צוויי ביזנעס צענטערן ווירבלענדיג
מיט הונדערטער ַארבייטער און קונדן
טעגליך ,אינאיינעם מיט'ן פארק און
רייד ,וועלכע ברענגען פאר זיך אליינס
אויך א היבשער טרעפיק פארקער.
פאר איינעם וואס קומט אויס זיך
דורכצודרייען יענעם אינטערסעקשאן

(פארזעצונג אויף זייט )5
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הקריה

פעלט נישט אויס צופיל מסביר צו
זיין פון וואס מען רעדט .אפילו אין
געווענליכע טעג הערשט דארט א
היבש שטארקער טראפיק אנשטויס,
ווען קארס קומען צופארן פון פינעף
זייטן [אריינגערעכנט דריי גאר שטארק
פארנומענע - ,די צוויי זייטן פון
מירון דר .און דעעש ראוד] ,און דאס
פאראורזארכט א שווערער טרעפיק
פארקער וואס אפעקטירט דעעש,
בעיקערטאון ,און גאר שטארק דעם
פארנומענעם מירון דר ,.וועלכע איז אין
פארנומענע צייטן היבש געדעכט און
שווער דורכצופארן ווי געהעריג.
פיל שווערער אבער ווערט אין א
פארנומענע צייט ווי ערב שבת און
ערב יום טוב ,וואס דאן זענען מענטשן
מער אויפן ראוד דארפנדיג אנקומען צו
פילע געשעפטן ,און אין אזעלכע צייטן
איז דער גַאנצער בעיקערטַאון מירון
געגענט פיל שווערער דער טרעפיק אין
דעם ראיאן.
ווי פארשטענדליך איז דאס א
נאטורליכער ערשיינונג וואס קומט
מיט מיטן פריידיגן פאקט אז דער
געוועזענער קליינער שטעטל קרית
יואל וואקסט אויס צו א ריזן שטאט און
זעצט פאר כסדר זיך אויסצוברייטערן
מער און מער ,און גאסן וועלכע
פלעגן אמאל פארנעמען אין זיך א
גאנץ נידריגע צאל איינוואוינער ווערן
מיטאמאל טראנספארמירט צו רוישיגע
פארנומענע גאסן ,אבער קוקנדיג אביסל
אויפן בילד וואס ליגט אצינד אויפן
טיש ,און ארייננעמענדיג אינעם בילד די
גאר נאנטער צוקונפט שטעלט זיך ארויס
אז עפעס דרינגענד מוז געטון ווערן צו
פארלייכטערן די מצב מיט די טרעפיק.
עס דארף אויך גענומען ווערן אין

באטראכט אז נישט נאר איז די רעדע פון
די יעצטיגע ציפערן ,נאר ווען מען זיצט
און מען איז דן אויף אזא זאך נעמט
מען סּפעציעל אין ַאכט דָאס וואס עס
האלטן נאך אינאיין צוקומען אין דעם
געגנט גאנצע פרישע דירות פראיעקטן
מיט הונדערטער דירות וועלכע קומען
ארויף אויפאמאל ,א שטייגער ווי די
 112דירות אויף 'המסּפיק וועי' ,וועלכע
איז לעצטנס פארענדיגט געווארן ,און
אזוי אויך רוקט זיך אצינד דער נייער
'שכונת ויואל משה' ארויף מיט גאר
א שנעלן טעמפא ,און מען גרייט זיך
שוין אין די קומענדיגע חדשים בעז"ה
אריינצומופן אינעם ערשטן פאזע פון
דעם דעוועלאָ ּפמענט ,וואס וועט אין
די קומענדיגע עטליכע יָאר צוברענגען
פאר קרית יואל  -און טאקע דא אין דעם
געגנט  -נאך אזויפיל ווי צוויי טויזענט
דירות!
אזוי אויך אז מען קוקט אויפן ַאנדערן
עק בעיקערטאון גאס זעט מען די
שטחים וואו עס ווערן אצינד געבויעט
די ערשטע סטרוקטורן פונעם 'עיקערס
ענקלעיוו' דעוועלאָ ּפמענט ,וועלכע
פארשפרעכט אויך בעז"ה צו זיין גרייט
גאנץ בקרוב .און אין די זעלבע צייט
זענען דא נאך עטליכע דעוועלאפמענטס
וואס וועלן בעז"ה ַארויפקומען אין די
קומענדיגע תקופה ,ווי שכונת ברך משה
המורחבת פַאזע ' ,3גָאלדען טַאוערס',
און נָאך עטליכע פראיעקטן וואס
ַאלע צוזַאמען בַאשטייען פון עטליכע
הונדערט דירות צווישן די גַאסן י.
זוּפניק ,עיקערס ,און בעיקערטאון רד.
אין מזרח קרית יואל .אזוי אז אלעס
אינאיינעם וועט צוקומען אין דעם
געגנט אליינס עטליכע טויזענט דירות,
און עס איז לייכט זיך פארצושטעלן אז

דאס וועט נאר פארשווערערן דעם מצב
און אויב וועט מען נישט טון עפעס
דאס דראסטיש צו פארבעסערן איז צו
ערווארטן אן ערנסטער כאאס ביי יענעם
צענטער-ווינקל אין פארנומענע ערב
טעג.
אויך דארף גענומען ווערן אין
באטראכט דעם נייעם בנין הת"ת וואס
ווערט געבויט אויפ'ן ראצפערט גאס,
וואס וועט צוברענגען אין דעם געגנט
פרישע צענדליגע באסעס,אין צוגאב
צו די צענדליגער באסעס נאכאנאנד
אין די צופרי שעות ,און דאס זעלביגע
שפילט זיך עס אפ אין די נאכמיטאג
שעות ,וועלכע שלענגלען זיך ארויס
צום בעיקערטאון גאס צום איצטיגן
בנין הת"ת.
נאכן גרונטליך אריינקוקן אינעם
נושא און אדורכקוקן די מעגליכע
אפציעס וואס זענען געליגן אויפן
טיש ,איז באשלאסן געווארן אז אין
צוגָאב פונעם לַאנג-יָאריגן ּפלַאן פון
צולייגן נָאך ַא גַאנצע ליניע לענגאויס
בעיקערטַאון מיט עקסטערע טוירן
לעינס וואו עס פעלט זיך אויס ,וועט דער
בעסטע לעזונג דערצו זיין ,אז מען וועט
אהערשטעלן א 'קאנעקטער ראוד' וואס
זאל פארבינדן דעעש ראוד מיטן קאונטי
רוט  ,105און איבערנעמען א חלק פון די
דעעש\מירון און בעיקערטַאון פארקער.
דער פלאן איז אז דער ראוד וועט
זיך ארויסציען פון דעעש רד .ביים דריי
ווי עס געפינט זיך דער 'סוער פאמפ
סטעישָאן' ,און וועט זיך ציען ּפַארַאלעל
מיטן  17רד .דורכ'ן גַאנצן וואלד ביזן
קאונטי רוט  105ביים טראפיק לייט
וואו מען וועט קענען פָארן ווייטער
גלייך צו נינינדזשער ראוד.
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\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

פלאן פאר דעעש-
נינינדזשער ראוד
(פארזעצונג פון זייט )3

אזא ראוד וועט בעז"ה פיל
פארגרינגערן און רואיגער מאכן דעם
טראפיק פארקער אין פילע ריכטונגען,
נאך וואס א גרויסע צאל באנוצער פונעם
דעעש ראוד זענען מאטאריסטן וועלכע
פארן אריין אין ארויס פון קרית יואל.
קומענדיג פון סעקשאן  1געגנט
אדער אפילו פון עצי תמרים ,ד.א.
ווידער ,און נאך ,ווערט אפט גענוצט
דער דעעש ראוד ארויסצופארן פון
שטעטל דורך בעיקערטאון ,און אזוי
אז מען וועט פון דעעש רד .גראד
קענען אנקומען צו נינינדזשער רד .דורך
דעם נייעם ראוד ,וועט פאר די אלע
פארשפארן דאס זיך ארויסדרייען אויף
מירון און זיך אנשטויסן אינעם טרעפיק
ביז מען זעהט זיך ארויספארן פון
בעיקערטַאון .און איז צו ערווארטן אז
דער פארלייכטערונג אינעם געדעכטן
פארקער ביים אינטערסעקשאן ,וועט
ווארשיינליך אויך האבן א ּפָאזיטיווער
עפעקט אויף די טרעפיק קומענדיג פון
מירון דר ,.ווען פון דעעש וועלן זיין
פיל ווייניגער קארס וואס וועלן זיך
ארויסדרייען רעכטס אויף מירון.
דאס באדייט אויך אז אנצוקומען
פון דעעש רד .צום נייעם 'שכונת
ויואל משה' אדער קיין 'וואודבארי
דזשאנקשאן' וועט מען אויך נישט
דארפן ארויספארן ביי דעם אנגעשטוי-
סענעם אינטערסעקשאן ,נאר מען וועט

גרינגערהייט נוצן דעם קאנעקטער ראוד
אנצוקומען ,און אזוי אויך צו וואו מען
זאל נאר וועלן גיין אין די גלילות פון
קרית יואל אויף יענע זייט ,צו איז דאס
אין באנק וכדו' ,וועט דער ראוד זיין
גאר נוצליך און פיל געשמאקער ווי ביז
היינט.
ווי געשריבן ,דער פלאן שיינט צו
זיין גאר א גרויסער אויפטוה סיי פארן
יעצטיגן מצב און נאכמער וועט דאס זיין
ממש א קריטישער שריט פארן צוקונפט,
און פארשפרעכט בעז"ה צו ברענגען א
שנעלן טויש אין די פארנומענע פארקער
ווי נאר עס וועט זיין פארטיג.
ווי פארשטענדליך אבער ,נעמט אזא
פראיעקט אריין אין זיך גאר אסאך ,און
זאגט זיך פיל גלאטער ווי עס טוט זיך.
בויען א גענצליך נייעם ראוד מיט
די גַאנצע אינפראסטרוקטשור ווָאס
דָאס נעמט ארייןאיז קיינמאל נישט
קיין לייכטע זַאך .א נייע ראוד איז
עפעס וואס דארף ווי פארשטענדליך
דורכגיין פארשידענע פראצעדורן און
ביוראקראטיעס אז עס זאל ערמעגליכט
ווערן און באקומען די נויטיגע
אפראוועלס ,אבער נאך מער ווערט עס
פארצווייגט ווען עס קומט מיט דער
פראבלעם מיט וואס די הנהלת הקריה
ספראוועט זיך אין דעם פאל אז דער
געפלאנטער שטח וואו דער ראוד דארף
געבויעט ווערן געפינט זיך אינעם ווַאלד
ווָאס ווערט באצייכנט אלס 'וועט-
לענד' ,ד.ה .אז דער ערד דארט איז
פייכט און די סטעיט לאזט נישט בויען
דערויף ,און דאס פארשווערט פילפאכיג
דעם חלק פון באקומען אפראוועלס צו
בויען סיי וואס אויף דעם שטח.
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סוער פאמפ
סטאנציע
אויפ'ן וועג
צו הערימען

שכונת
ויואל משה

פאליציי
סטאנציע

אן אנדערע ווערסיע פאר'ן געפלאנטן ראוד צווישן נינינדזשער און דעעש
ווי תושבי קרית יואל געדענקען
געוויס ,איז די הנהלת הקריה געווען
טעטיג ביים בויען דעם דעעש ראוד פאר

גאר א לאנגער צייט ,און די פראצעדורן
האבן זיך געצויגן פאר עטליכע יאר
פון ווען עס האט זיך אנגעהויבן מיט

די לעגאלע פראצעדור ביז ווען מען
האט ענדליך געקענט עס אריינברענגען
(פארזעצונג אויף זייט )20
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"קרית יואל בלאק וואוט" מיט נייע ציפערן וועט בעז"ה
האבן ווייטגרייכנדע רעזולטאטן פאר'ן גאנצן יהדות ניו יארק

אינדערצייט וואס דער וואל אויסגאנג
אין מערערע ערטער איבער'ן לאנד
זענען דערווייל נאך נישט אנטשידן,
איז פארהאן כאטש איין פלאץ וואו
די רעזולטאטן שטראלן שוין מיט'ן
פולסטן גלאנץ ,עס איז שוין פולקאם
באשטעטיגט נישט בלויז די זיגער ,נאר
אויך דער פועל יוצא ,די איינפלוסרייכע
תוצאות וואס דאס וועט בעז"ה ברענגען
אינעם עתיד.
אין שטאט קרית יואל ,וואו עס
האנדלט זיך ב"ה פון אן אחריות'דיגער
און הארכזאמער ציבור וואס רעאגירט
אלעמאל מיט א ווארעמקייט צו
די וואלן ,איז אין אלגעמיין נישט
קיין חידוש אז "דער ציבור" איז
ארויסגעקומען שטימען ,אבער אנדערש
איז געווען היי-יאר ,ווען טראץ די
שוועריקייטן וואס האט געהערשט ביי
די וואל-ערטער איבער'ן גאנצן לאנד,
איז געווען א הערליכער סוקסעס ווען
דער "קרית יואל בלאק וואוט" האט
געזען א דראסטישע העכערונג.
שטימען איז וויכטיג ביי אלע וואלן,
איבערהויפט ביי די "נאוועמבער
וואלן" ,ווען עס ערשיינען אויפ'ן
בעלאט קאנדידאטן פאר א רייע
וויכטיגע און מאכטפולע פאזיציעס ,און
דאס ארויסקומען אין די מאסן אפגעבן
א שטימע וואס פארמירט א "בלאק
וואוט" ,איז אן אויסגעפרואווטער מיטל
אז אונזערע פארלאנגען זאלן יושר'דיג
געהערט און 'דערהערט' ווערן אין
די פאליטישע קָארידָארן .ספעציעל
א שטאט ווי קרית יואל וואס וואקסט
בליעה"ר שטענדיג ,און מען איז זייער
אנגעוויזן אז די ערוועלטע באאמטע
פון אלע רעגירונגס אגענטורן זאלן
מיטארבעטן און באגלייטן דעם וואוקס.

געראכטענע קאמפליקאציעס
לאור המצב

מטעם די "אנ"ש וואל קאמיטע"
איז ממחרת הוואלן ארויסגעשטעלט
געווארן א מודעה אין אלע בתי מדרשים
מיט א באריכט איבער'ן וואל-אויסגאנג,
בייגעלייגט מיט אן "אנטשולדיגונג"
וואס ליינט זיך ווי פאלגנד:
"ווי עס איז גוט באקאנט איז איבער'ן
לאנד געווען גרויסע שוועריקייטן און
לאנגע שעות ליניעס ביים שטימען,
אין אנבליק פון "קאוויד  "19און
אירע צוימונגען ,ווען די באורדס אוו
עלעקשאנס איבעראל האבן זיך זייער
שווער געספראוועט מיט די רעגולאציעס
און א מאנגעל אין פערסאנעל .דא אין
קרית יואל האט מען פרובירט שווער צו
ארבעטן דאס צו פארמיידן ,און תלי"ת
האט מען רוב טאג געקענט אנהאלטן א
געהעריגן פלוס פון וויילער.
"עס איז יא געווען עטליכע שעות
דורכאויס דעם טאג ווען דער מצב איז
געווארן היבש איבערגעשטרענגט ,און
דערמיט טוען מיר זיך אנטשולדיגן
פאר די חשוב'ע וויילער .אבער אין דער
זעלבער צייט מוזן מיר זיך באדאנקען
פאר די טויזנטער חשוב'ע אנ"ש
תושבי קרית יואל וועלכע האבן נישט
געקוקט אויף די אלע שוועריקייטן און
פארזיכערט אפצוגעבן זייער שטימע.
די לאנגע מינוטן וואס איר האט

אוועקגעגעבן דעם דינסטאג וועט אי"ה
זיין א געוואלדיגע הילף פאר קרית יואל
בפרט ,און פאר'ן גאנצן יהדות החרדית
אין ניו יארק בכלל .און אדרבא ,לפום
צערא אגרא".
אין די ראמען פון די מודעה איז
מען ,ווי פארשטענדליך ,געצוימט פון
אריינגיין אין דעטאלן ,בנוסח 'הינטער
די קוליסן' ,ממילא וועלן מיר דא
פרובירן צו שענקען א ביסל ַא ברייטערע

ערקלערונג וויפיל עס איז ָאנגעקומען
צו אונזער שרייב טישל איבער די
השתלשלות הדברים ארום די יעצטיגע
וואלן וואס איז געווען אייגנארטיג פון
עטליכע פערספעקטיוון.

קאוויד 19-און פרעזידענט וואלן
אויב אין אלע אידישע ישובים
הערשט א ווארעמקייט ארויסצוקומען

שטימען ,איז דאס ווארעמקייט ביים
ציבור אין קרית יואל עולה על כולנה.
מען קען ב"ה שטאלצירן מיט א ציבור
פון טויזנטער אידן וואס פארשטייען
די וויכטיגקייט און מ'רייסט זיך אוועק
אפצוגעבן די שטימע ,טראץ וואס נישט
אלעמאל קומט עס אן אזוי לייכט.
פארנומענע בעלי פרנסה רייסן זיך
אוועק פון די ארבעט; כולל יונגעלייט
כאפן זיך אריבער אין א ליידיגע מינוט,

די אחריות'דיגע אינדארסירונגען
מטעם די 'קרית יואל אנ"ש וואל
קאמיטע' און גינסטיגע רעזולטאטן
ָ
די מערהייט קאנדידאטן אינדארסירט דורך די "אנ"ש
וואל קאמיטע" הָאבן געזיגט אין זייערע פארמעסטןָ ,אבער
דער עיקר דָאס ַארויסקומען אין ַאזעלכע גרויסע ציפערן
פון טויזנטער וויילער ,דאס וועט בעז"ה האבן א גינסטיגע
השפעה אין אלע צרכי הכלל והפרט אין וואס מען איז
אנגעוויזן אין די רעגירונג ראנגען ,אין וואשינגטאן,
אלבאני ,און זאגאר אין די היגע קאונטי רעגירונג.
פאלגנד איז א באריכט פון די ציפערן אין קרית יואל,
און דער אויסגאנג ביי די רייע פארמעסטן ,לויט די
אינפארמאציע וואס איז שוין דערווייל באקאנט .כאטש
וואס – שרייבנדיג די שורות זונטאג חיי שרה – הָאט מען
נאכנישט געעפענט די "מעיל אין" בעלאטס ,איז שוין אבער
באשטעטיגט די זיגער-פארלירער אין אלע פארמעסטן.

פרעזידענט פארמעסט
ווי געשריבן בעפָאר די ווַאלן איז אין ַא זעלטענעם שריט
אינדארסירט געווָארן א קאנדידאט אינעם "פרעזידענט
פארמעסט" ,און דער אמטירנדער פרעזידענט טראמפ האט
פַארדינט די שטיצע און ַאנערקענונג פון די טויזנטער קרית
יואל'ער וויילער.
דער פרעזידענט האט טאקע דערלייגט די וואלן,
אבער (אויסער אויב די געריכטן וועלן עס צוריקדרייען
לטובתו )..אפגעזען זיין צוקונפט ,האט מען געפאסט
דעם אינדארסירונג באשלוס אלס הכרת הטוב פאר זיינע
פאזיטיווע לייסטונגען לטובת די אידישע בַאפעלקערונג
אינעם גַאנצן לאנד דורכאויס זיין קאדענץ ,ובפרט וואס איז
נוגע פדיון שבוים ,דערונטער די באפרייאונג פון א תושב
קרית יואל.
די פרעזידענטשאפט איז ער די ָאנגענומענער פארלירער,
אבער דער מעסעדזש פון הכרת הטוב איז ארויסגעקומען,
און וועט האפנטליך ברענגען ווייטערדיגע פאזיטיווע
אנטוויקלונגען אין דעם פרעזידענט'ס פארבליבענע וואכן
אין ווייסן הויז.

קאנגרעס פארמעסט
אינעם פארמעסט פאר'ן קאנגרעס זיץ אינעם '18טן
דיסטריקט ,האט דער אמטירנדער קאנגרעסמאן מעלאוני
באקומען די "אנ"ש" אינדארסירונג ,נאכ'ן זיך ארויסשטעלן
אלס סימפאטיש פאר די אידישע אינטערעסן ,איבערהויפט
וואס איז נוגע פדיון שבוים ,ווען ער איז ארויס פון וועג
ביים שאפן דעם "פריזען רעפארם ביל" און ביים זיך
ַארויסשטעלן עטליכע מָאל ביי סּפעציפישע ּפדיון שבוים
קעיסעס במשך זיינע  8יָאר אין קאנגרעס.
דער ַאמטירנדער קאנגרעסמאן האט געזינט אינעם

פארמעסט ,באקומענדיג  133,198שטימען ,קעגן די
 126,956פאר זיין רעפובליקאנער קעגנער .דערווייל
האנדלט זיך פון א שמאלע דיפערענץ פון בלויז ארום 6
טויזנט שטימען ,אבער נאכ'ן אפציילן אלע עבסענטיס איז
ערווארט אז די דיפערענץ זאל אויסגעברייטערט ווערן צו
איבער  20טויזנט.

סטעיט סענאט פארמעסט
דער אמטירנדער סטעיט סענאטאר פונעם '39טן
דיסטריקט סענַאטָאר סקופיס האט היי יָאר באקומען די
"אנ"ש" אינדָארסירונג.
צו פַארשטיין די בַאדייט פונעם סטעיט סענַאט
אינעם היינטיגן ַאטמָאספער אין ָאלבַאני ,וועלן מיר דָאס
אויסשמועסן.
די צענטראלע זָארג ווָאס עס הערשט ביי ַאלע קהלות
און מוסדות לענגאויס ניו יָארק איבער ווָאס עס קומט
פָאר אין ָאלבַאני איז די שרעקליכע "גזירות החינוך"
וואס לויערט אצינד אויפ'ן יהדות ניו יארק .ווי עס האט
זיך ארויסגעשטעלט זינט'ן אנהויב פון די מערכה מיט
עטליכע יאר צוריק ,האבן די שענדליכע קליקע פון מוסרים
ומלשינים גענומען צו זייער זייט די שטיצע פון ליבערַאלע
געזעצגעבער ,וואס אינאיינעם שטופן זיי די אגענדע
אונטערצוגראבן דעם חינוך הטהור אין ניו יארק היל"ת.
ביז פאר צוויי יאר צוריק האט מען דאס געקענט
באקעמפן מיט'ן שטיצן רעפובליקאנער געזעצגעבער ,און
טַאקע ַאדַאנק קרית יואל מיט אירע טויזנטער וויילער הָאבן
זיי נָאך געהַאט ַא שמאלע ,און אדאנק דעם האט מען ב"ה
געקענט צוריקהַאלטן די ליבערַאלע אגענדע פון קענען
דורכפירן סיי וועלכע שינוי אינעם חינוך ווָאס קען גרייכן
די היימישע מוסדות.
אבער זינט צוויי יאר צוריק ווען די דעמאקראטן האבן
איבערגענומען פול קאנטראל אין סטעיט סענאט – אין
צוגאב צו קאנטראל אין אסעמבלי וואס זיי האבן אלעמאל
געהאט – איז געווארן די סכנה פילפאכיג גרעסער ,ווען
אלע פאליטישע פליגלען אין אלבאני זענען גענויגט
צו די דעמאקראטן און ליבעראלן ,און די שרעקליכע
קאנסעקווענצן האבן ליידער נישט געשפעטיגט ,ווען די
מהרסים און ליבעראלן האבן אויסגעברייטערט זייערע
אמביציעס גוזר צו זיין גזירות נוראות אויפ'ן חינוך.
די ראשי השתדלנים אויפ'ן פראנט פון די מערכה ,א
שטייגער ווי דער חרדי'שער סענאטאר ר' שמחה פעלדער
הי"ו ,אין צוזאמענארבעט מיט ַא צָאל עסקנים און
שתדלנים ,האבן פרובירט ווייטער מיט כל מיני פעולות און
אינטערווענצן ,לדוגמא ווי אלע האבן מיטגעהאלטן און
(פארזעצונג אויף זייט )8

ָאדער בעסער געזָאגט ַא אויסגעבָארגטע
מינוט; מגי"ש און מלמדים לויפן
אריבער ווען זיי האבן עטליכע מינוט
פריי; באפארעטע נשים צדקניות שטעלן
אויף פויזע דעם אנגעשטרענגטן סדר
היום.
מצד שני ,די עסקנים פון קרית יואל
וואל קָאמיטע פון זייער זייט נעמען
דאס אויך נישט פאר לייכט ,און זיי טוען
אלעס אז דאס שטימען זאל אנקומען די
גרינגסטע און לייכסטע וואס שייך .אין
דעם הינזיכט שטארט אויך קרית יואל
ארויס .ווי מען האט זיך איבערצייגט
במשך אלע יארן אינעם וואל-טאג ווערן
די וויילער העפליך אפגעווארט און
באדינט דורך געטרייע און היימישע,
וואל-
אידיש-רעדנדע,
ובעיקר
ארבייטער ,און אזוי גייט מען אריבער
דאס וועלן פראצעדור אויפ'ן גרינגסטן
און שנעלסטן אופן פון אומעטום.
מיט דעם צוגאנג האט מען געהאפט
אנצוגיין אויך ביי די היי-יעריגע
נאוועמבער וואלן ,אבער מן השמים
האט מען אנדערש געפירט.
ווי עס האט זיך ארויסגעשטעלט,
האט הייי-אר געהערשט אין די גאנצע
לאנד ממש א כאאס ביי די וואלן ,סיי
אינעם וואל-טאג גופא ,און סיי ביי די
"עירלי וואויטינג" ָאנגעהויבן אין ניו
יָארק סטעיט פון ארום אנדערהאלבע
וואך איידער'ן וואל-טאג .עס האבן זיך
געשאפן לאנגע ליניעס אינדרויסן אויף
די גאס ,און דאס אפגעבן די שטימע
איז פארוואנדלט געווארן אין א עגמת
נפש'דיגע פעולה.
אויסער'ן אויסערגעווענליכן ענטוזי-
אזם ביי די באפעלקערונג צו שטימען
אינעם פרעזידענטליכן פארמעסט ,וואס
בלויז דָאס אליין האט געדינט גענוג
סיבה צו שאפן אן אנגעשטרענגטער
פארקער ביי די וואל-ערטער ,איז
דערצו אריין אין בילד די 'קאוויד'19-
סיטואציע ,יעדער ריר האט געדארפט
אהערגעשטעלט ווערן מיט מער
זיכערהייט מאסנאמען וואס טוט
פארשטאטערן דעם פראצעדור ,און די
באורד אוו עלעקשאנס פון איבעראל
וועלכע ווערן ַארַאנדזשירט דורך די
רעגירונג ,האבן זיך געטראפן גאר
אונטערשטעליג פון דאס קענען ריכטיג
באהאנדלען.

המקום גורם

עס מוז אנגעמערקט ווערן אז
דאס וואס די באורד אוו עלעקשאנס
האט זיך געדארפט ספראווען מיט אן
אומגעווענליכע טראפיק ביי די וואלן,
וואלט אייגענטליך נישט געדארפט זיין
אן אישו אין קרית יואל.
שוין מערערע יארן וואס דער וואל-
פלאץ "קרן ויואל משה" האט דער
שטערקסטער געווירבל פון אלע ארום
 100וואל-ערטער אין אראנדזש קאונטי,
מיט א דורכשניט פון ארום 5,000
וויילער .דאס איז אומדערהערט אין די
גאנצע קאונטי ,וואו  1,000וויילער ביי
איין פלאץ הייסט שוין 'גאר ביזי'.
די באורד אוו עלעקשאנס טוט
טאקע אלעמאל באוואונדערן די
מוסטערהאפטיגע ארדענונג וואס
(פארזעצונג אויף זייט )8

הקריה
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\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

"קרית יואל
בלאק וואוט"
(פארזעצונג פון זייט )7

הערשט ביי די וואלן אין קרית יואל,
וואו מען האט איינגעהאנדלט א
רעפוטאציע פון באהאנדלען טויזנטער
וויילער פליסיג און געשיקט .דאס קומט
נישט פון זיך אליינס ,נאר אין רעזולטאט
פון חדשים לאנג צוגרייטונגען מטעם
די הנהלת קרית יואל ,אין פארבינדונג
מיט די באורד אוו עלעקשאנס ,מסדר
צו זיין יעדן פראצעדור אינעם פארזוך
צו קרוינען די וואלן מיט א סוקסעס און
הצלחה בעז"ה.
דאס צו ערמעגליכן שפילט א
וויכטיגע ראלע דאס אהערשטעלן פאר'ן
באורד אוו עלעקשאנס די פראכטפולע
זאלן ,עפעס וואס זיי האבן נישט ביי די
מערהייט ַאנדערע וואל ערטער וואו עס
איז פיל מָאל אין א נאכגעלאזטע עס-
זאל אין א פובליק שולע געביידע ,אדער
גאר א פייער סטאנציע ,וכדומה ,בכלל
נישט צוגעשטעלט מיט די מענטשליכע
געברויכן ווי עס ווָאלט זיך געפַאסט.
אפגערעדט אז עס איז גאר ווייט פון

ווערן אנגערופן באקוועם.
אנדערש איז אין קרית יואל וואו
עס איז שוין מערערע יארן דעזיגנירט
ביידע שטאקן פון "קרן ויואל משה",
צוויי רחבות'דיגע זאלן מיט גענוג
פלאץ פאר אלע פראצעדורן ,פראקטיש
אויסגעשטעלט מיט וועגן אריין און
ַארויסַ ,א מענער ַאריינגַאנג און ַא
בַאזונדערע פרויען אריינגאנג .דאהי
אין קרית יואל באטראכט מען דאס
אלס נאטירליכע סערוויס ,אבער ביי די
פרעמדע באזוכער איז דאס אן אויסנאם
און זיי שעצן עס זייער ,ווייל איבעראל
אטעמען זיי שטיקעדיגע לופט ,און
אפילו א ביה"כ קען מען צומאל שווער
טרעפן.
עטליכע יאר צוריק איז צוגעלייגט
געווארן א פרישע לָאקַאציע .די "אשת
חיל" געביידע ,וואס איז כמעשהו בקרן
ויואל משה ,א פראכטפולער זאל מיט
אלע באקוועמליכע צוגעהערן.
עס קומט כסדר צום אויסדרוק
די צופרידנהייט פון די באורד אוו
עלעקשאנס צו די קרית יואל'ע
לאקאציעס און וואל-סיסטעם ,אזש
די לעצטע פאר יאר זענען זיי שטארק
ווארעם צום פארשלאג אוועקצושטעלן
א דריטע לאקאציע ,אצינד אין מזרח

די אחריות'דיגע אינדארסירונגען
מטעם די 'קרית יואל אנ"ש וואל
קאמיטע' און גינסטיגע רעזולטאטן
ָ
זאגאר געווען טייל דערין ,די "פעטיציע קאמפיין" וואס
האט ב"ה געשלאגן טיפע ווארצלען און האט געהאט א
שטארקן אפקלאנג צו אפהאלטן די גזירה אויף דערווייל ,צי
דאס גיין מיט מהלכים פון קעמפן דורכ'ן געריכט סיסטעם,
וכדומה מיט פארשידענע אומגעהויערע שתדלנות אויף
אלע פראנטן.
אבער ארויסגעשטעלט האט זיך אז למעשה קען מען
גאר ווייניג אויפטון ווען מען האט נישט די שטיצע פונעם
מאיאריטעט ,גארנישט קען נישט אזויפיל העלפן ווי האבן
א קשר מיט די געזעצגעבער אינעם מאיאריטעט ,וואס אין
יעצטיגן פאל האנדלט זיך עס פון די דעמאקראטן.
ווידעראום דער דעמָאקרַאטישער סטעיט סענַאטָאר
ווָאס הָאט געוואונען דעם '39טן דיסטריקט ווָאס נעמט
ַאריין קרית יואל ,און הָאט איבערגענומען דעם לַאנג-
יעריגן בַאקַאנטן ביל לארקין איז נישט געווען א קלער
צו אינדארסירןצוליב זיין היטארי פון די לעצטע  10יָאר
איבער ַאלעם ַארום קרית יואל און סּפעציעל זיין צוגַאנג
צום עדיוקעישאן אישו זייענדיג אינעם אסעמבלי.
אנגעהויבן זיין פאליטישע קאריערע האט ער אלס
קָאונסילמַאן אינעם טַאון ָאוו וואודבארי ביי די  18יָאר! אום
 2009למס' ,פון דָארט איז ער געלָאפן ַאלס ַאסעמבלימַאן
פאר די גַאנצע וואודבארי אומגעגענט .און במשך די יארן
איז ער געווען שטארק אויסגעשפראכן קעגן דעם וואוקס
און אלע לעבנסוויכטיגע באדערפענישן פון קרית יואל.
דאס זעלבע ווען עס איז געקומען צו סיי-וועלכע הינזיכט
וואס קען בענעפעטירן דעם חרדי'שן וואוקס איבער
אראנדזש קאונטי ,צי זאל דאס זיין טשעסטער ,וואודבורי,
בלומינג-גראוו ,וכו' ,האט ער זיך ארויסגעשטעלט דאס
צו באקעמפן מיט אלע כוחות ,זייענדיג דער פאן-טרעגער
פון ספאנסערן אנטי-וואוקס בילס אין אלבאני ,וואס רוב
דערפון זענען ב"ה געווען פרוכטלאז.
אלס אסעמבלימאן האט ער זיך אויך צוגעשטעלט צו די
שענדליכע פרואוון ארויפצואצווינגען די ענדערונגען אין
בליק סקול עדיוקאציע אויף אלע חרד'ישע קינדער אין ניו
יארק ח"ו.
איז דעריבער נישט געווען קיין הוה אמינא ,אז ווען מען
זוכט דעמאקראטישע שטיצע אין אלבאני ,איז אט דער
אויסגעשפראכענער סטעיט סענאטאר אן אדרעס.
אבער דער אויבערשטער פירט זיין וועלט ,האט זיך אזוי
געפירט אז דער שטריק האט זיך אנגעהויבן דרייען פון
זיין זייט .מדעת עצמו האט ער א צייט צוריק באשלאסן צו
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די ספעיר סקענערס וואס האט פארמיטן לאנגע ליניעס ביי די סקענער מאשינען
קרית יואל ,פאר די תושבים פון יענעם
טייל שטאט .מען איז שוין א שטיק צייט

טוישן דירעקציע ,און זיך גרייטנדיג אויף א נייעם קאמפיין
פאר א פרישן טערמין אין סטעיט סענאט ,האט ער גענומען
אין באטראכט א סטראטעגיע זיך אפצולאזן פון א "אנטי
אידן" פלאטפארמע ,נאר אנשטאט זיך יא רעכענען מיט די
אידישע וויילער ,און זוכן זייער שטיצע.
דאס אליינס ,אז דער פאליטישאן האט באשלאסן אז
ער מוז זיך אפלאזן פון זיינע העצערישע שטיק ווייל ער
דארף צוקומען צו די אידישע שטימען ,דאס פאר זיך איז
א געוואלדיגער חיזוק פאר'ן "קרית יואל בלאק וואוט",
ווען עס שיינט ווידעראמאל ארויס ווי וויכטיג עס איז
ארויסצוברענגען ביי די וואלן די שטערקסטע ציפערן ,און
נאר אזוי קען מען ערווַארטן בסייעתא דשמיא אויף שטיצע
ביי די וועלכע דארפן אונז רעפרעזענטירן.
עס גייט נאך מער .דער סענאטאר האט זיך געוואנדן
נאך שטימען אפילו אין די געגענטער ארום קרית יואל,
וואו ער קען באקומען עטליכע הונדערט שטימען ,הָאט ער
נישט אויסגעלָאזט פון זיין ליסטע פון ַארומגיין און זוכן
ָאנצוהויבן ַא נייע קאַ ּפיטַאל פון גוטע באצאונגען.
דאס צירקולירן זאמלען שטיצע פון בלויז עטליכע
הונדערט שטימען ,האט נישט קיין אנדער הסבר ווי דאס,
אז ער האט פארלייגט די שטערקסטע כוחות צו זיגן מיט'ן
העכסטן לענסלייד נאר שייך .ער איז א פאליטישאן וואס
זוכט נישט צו בלייבן אין איצטיגן ראנג ,נאר ר זוכט צו
קריכן העכער אין העכער אין פאליטישן לייטער ,און פאר
אזא איינעם איז זייער וויכטיג צו געווינען מיט גרויסע
פראצענטן איבער זיין קעגנער .נאר אזוי קען ער אנשטעלן
א פרעסטיזשפולן פנים ,דאס צייגט זיין מאכטפולקייט ווען
ער וויל גרייכן עפעס העכערס.
דאס ווייזט דעם כח וואס דער אויבערשטער האט
אריינגעשיקט אז א פאליטישאן דארף צוקומען צו שטימען,
וואס קען ברענגען ַא טויש מקצה אל הקצה.
ַאלענפַאלס ,ביי די הנהלת צו קרית יואל .דאהי אין קרית
יואל איז דער ענין פון "אינדארסירן" קאנדידאטן גאר א
הייקעלער נושא ,און יעדע אינדארסירונג ,אפגעזען צו
וועלכע סארט פאזיציע דער קאנדידאט לויפט ,ווערט
באהאנדלט בכובד ראש .עס ווערט גענומען אין באטראכט
צרכי הכלל והפרט ,און מען איז דן וואס קומט פריער און
וואס איז וויכטיגער
יעצט שטייענדיג אין די שטורמישע תקופה אין ניו
יָארק ,איז געפאסט געוארן די החלטה אז חינוך איז דאס
וויכטיגסטע וואס הענגט אין אלבאני העכער יהדות ניו
יארק ,און דָאס הָאט זיך ווירקליך ארויסגעשטעלט אז דער
לאקאלער סטעיט סענאטאר האט א צייט צוריק אנגעהויבן
קלערן פון לויפן אויף א נייע דירעקציע צו קענען אנקומען
צוריק צו די זייט פון די חרדי'שע אינטערעסן ,און יא
געווינען די שטיצע פון קרית יואל אינערהאלב זיין טרוים
פון שטייגן העכער.
זיצנדיג דארטן אינעם סטעיט סענאט ,האט ער פרובירט
(פארזעצונג אויף זייט )29

אקטיוו מיט זיי אין העפטיגע געשפרעכן
אין די צוגרייטונגען ,אבער צוליב
אלע ביוראקראטישע דעטאלן ,איז עס
דערווייל נאכנישט צושטאנד געקומען,
און מען האפט וואס אינגיכן דאס צו
קענען ברענגען צו א רעאליטעט.

די קאמיוניקאציע היי יאר
ממילא ,מיט'ן פאקט אז אין קרית
יואל איז אייביג דא א מאסיווע וואל-
ארויסקום ,דער ציפער 'טויזנטער' איז א
נארמע ,האט מען דאך גענוג ערפארונג
מיט א מאסיוון פארקער ,און עס וואלט
לכאורה נישט געברויכט פאלן אזוי
שווער ביי די באורד אוו עלעקשאנס.
ריכטיג ,איצט איז אנדערש בנוגע די
געזונטהייט מאסנאמען ,אבער אונטער א
פון-פאראויס צוגעגרייטן סיסטעם קען
מען אונטער א געניטע קאארדינירונג
פארמיידן כאאס און צעפארעניש.
מטעם די הנהלת קרית יואל האט מען
אנערקענט דעם צורך פאר א געזונטע
צוגרייטונג ,און אזוי פרי ווי נאך
אינמיטן זומער האט מען זיך אנגעהויבן
פארבינדן מיט די באורד אוו עלעקשאנס
צו פארמיטלען איבער די הכנות צו די
נאוועמבער וואלן.
פון די סאמע-ערשטע געשפרעכן
האט מען שוין געשפירט וואס עס גייט
זיך אפשפילן ביי די וואלן איבעראל .די
קאמיוניקאציע איז ָאבער פון די ַאנדערע
זייט געווארן אויסטערליש שווער ,עס
איז ממש נישט געווען צו וועם צו רעדן.
צוליב 'קאוויד' איז די שטאב געווארן
שטארק רעדוצירט ,און אסאך וועלכע
האבן יא געארבעט פונדערהיים ,האבן
נישט ערפילט די געווענליכע ארבעט
שטונדן ,און צו עטוואס ערפילן די
פעלנדע ארבעט-קראפט האט די באורד
אוו עלעקשאנס געדינגען פרישע
ארבעטער מיט זערא ערפארונג.
איבריג צו זאגן אז דאס האט
נעגאטיוו אויסגעקלאפט אין די
קאמיוניקאציע ,ווי מען האט דאס בחוש
מיטגעלעבט דאהי אין קרית יואל ,ווען
א רעספאנס וואס מען פלעגט ביז היינט
באקומען אין עטליכע שעה ,האט אצינד
געדויערט טעג און וואכן!

יארן
די טרענירונגען ַאלע ָ
און היי יאר
איינע פון הויפט פאנטשערס וואס
די כאאטישע סיטואציע האט געשאפן,

איז אין געביט פון צוגרייטן "די וואל
אינספעקטארן".
געווענליך גייט עס אז די באורד אוו
עלעקשאנס שיקט אראפ פארשטייער
פאר די ימים טובים צייט ,וואו עס
ווערט דורכגעפירט עטליכע טרעינינגס
פאר די וועלכע האבן זיך געמאלדן צו
ארבייטן פאר די וואלן ,זיי זאלן קענען
פליסיג באהאנדלען וויילער ,און וויסן
קלָאר ַאלע נייע און ַאלטע רעגולַאציעס,
ענטפערן פראגעס ביי יעדן פאל וואס
מאכט זיך ,אז מען טרעפט נישט אן
אדרעס ,וכדו'.
ווי אלע יארן איז קרית יואל
געשטאנען גרייט צו צושטעלן די
פלעצער פאר'ן טרעינינג ,וואס איז היי
יָאר ספעציעל וויכטיג געווען ,נאכדעם
וואס מען איז נָארווָאס אריין אינעם
נייעם פראצעדור פון "עלעקטראניק
פאול בוקס" מיט בעלאט פרינטיג
מַאשינען אויפ'ן ּפלַאץ ,דָאס מיינט אז
מען שרייבט נישט אונטער אויף פאפיר,
נאר אויפ'ן עלעקטעראנישן מאשין,
האט אוודאי אויסגעפעלט די טרעינינג,
אז די צענדליגע ַארבעטער זאלן קענען
זיין ריכטיג צוגעגרייט צו באהאנדלען
די וויילער אן קאמפליקאציעס.
אבער ,צוליב דעם כאאטישן
צושטאנד ביים באורד אוו עלעקשאנס,
וויפיל מען האט נאר פרובירט זיי צו
קאנטאקטן צו ערלעדיגן די טרעינינגס,
איז שוין געווען לייכטער צו צוקומען
צום פרעזידענט – יהי' מי שיהי'...
מען האט געהאפט אז עס וועט
אריבערגיין עטליכע וואכן און דער מצב
וועט בעסער ווערן .ווי-נישט-ווי ,די
קאוויד-סיטואציע ווערט ביסלעכווייז
אויפגעלעזט ,און מען האט שטארק
ארויסגעקוקט אז איין טאג זאל די
באורד אוו עלעקשאנס זיך צוריקכאפן
צו איר געווענליכן סיסטעם ,און
אנהייבן געהעריג רעאגירן.
אבער ווי א וואך נענטער צו די
וואלן האט זיך ארויסגעשטעלט פונקט
קאפויער .עס איז געווארן מער און מער
דרוק איבער די גרויסע ניי-געשאפענע
טעמע וואס רופט זיך "מעיל אין"
בעלאטס ,עפעס וואס האט פארוואנדלט
דעם אלגעמיינעם "פאסט סיסטעם" אין
לאנד אין א פאליטישע מאכענאציע
וואס האט אנגעדרייט א היסטאריש
פאליטישע סומאטוכע ,ווי געוויס פאר
יעדן באקאנט.
אינעם וואל-סיסטעם ביז היינט
(פארזעצונג אויף זייט )29
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"טראַנסּפאָרטעישאן \ דייל-א-באס" און "סאַניטעישאן"
הויפטקווארטיר אויף נינינדזשער ראוד אריין אין באנוץ
פלענער צו גרינדן א ווילעדזש "מעקעניק שאפ"

דער געוועזענע "לעיק ריזשן טייער
שאפ" אויף נינידזשער ראוד וואס די
הנהלת הקרי' האט מיט אנדערטהאלבן
יאר צוריק אפגעקויפט ,צו פַארווַאנדלען
ַאלס הופטקווארטיר פאר עטליכע
וויכטיגע ווילעדזש דעפארטמענטס ,איז
בשטו"מ בסייעתא דשמיא די לעצטערע
טעג אריין אין באנוץ ,ווי פארבייפארער
זענען געוויס עדות צו די נייע ערשיינונג
פון פארקירטע "סאניטעישאן טראקס"
און "דייל-א-באס" באסלעך אויפ'ן
ארט פונעם אמאליגן טייער שאפ אין
צענטער פון נינידזשער ראוד ,נישט
ווייט פון "שכונת ויואל משה".
דער הויפטקווארטיר בַאשטייט
פון אן עקזיסטירנדע געביידע ,ווען
רינגס און ַארום איז דָא ַא רחבות פון
גענוג פלאץ פאר פארקינג ,און איז
שטארק געאייגנט פאר'ן צוועק אויף
וואס מען האט דאס געקויפט ,צו
שענקען א נייע רחבות'דיגע אכסניא
פאר די סאניטעישאן און דייל-א-באס
דעפארטמענטס ,מיט א מעגליכקייט אין
די צוקונפט אפשר אויך צו אקאמאדירן
די געווענליכע ווילעדזש-באסעס פונעם
טראנספארטעישאן דעפארטמענט.
זינט די פריערדיגע אייגענטומער
הָאבן זיך ַאוועקגעצויגן אין די

פַארגַאנגענע חדשים ,האט מען
דורכגעפירט רענאוועישאנס אין
די געביידע ,און ווי אויך האט מען
איבערגעפלאסטערט די פארקינג זאנע
ארום-און-ארום ,דאס צו מאכן גרייט
אין א נייעם צושטאנד פאר דעם פרישן
באנוץ .פאר יו"ט סוכות איז פארענדיגט
געווארן די איבערפלאסטערונג ,און
במשך די וואך-צוויי נאך יו"ט האבן
זיך ביסלעכווייז אריינגעצויגן די צוויי
דעפארטמענטס ,און אצינד איז דאס
שוין פולקאם אקופירט.
אין דער זעלבער צייט ווערט ערנסט
גענומען אין באטראכט דורך די הנהלת
הקרי' צו פארמירן א זעלבסטשטענדיגע
"ווילעדזש מעקעניק שאפ" וואס זאל
ווערן אויסגעשטאט מיט די געווענליכע
סאפיסטיקירטע מאשינעריע און געצייג
צו דורכפירן פארריכטונג פראצעדורן
אויף אלע וויקעלס פון די ווילעדזש
ווען ס'פעלט אויס.
אויב האט די ווילעדזש אמאל
פארפיגט אויף א 'ווילעדזש באסל'
און לכל היותר א 'סיידווָאלק
שארער טראק' ,איז דאס שוין היינט
אויסגעברייטערט פי כמה ,די ווילעדזש
פארמאגט היינט צוטאגס א רייע
דעפארטמענטס וואס פארמאגן אונטער

די סאניטעישאן טראקס פארקירט ביים נייעם סטאנציע
זיך פארשידענע וויקעלס ,גרעסערע
ווי קלענערע ,וואס שטעלט צוזאם א

באַלייכטונג איינגעשטעלט לענגאויס
שטאַרק-באַנוצטע "ּפראַג-דעעש" שאָרט-קאָט

אין די פארלאפענע וואכן איז אונטער-
גענומען געווָארן דורך די הנהלת הקרי' ַא
ּפרָאיעקט אויסצושטאטן די פאפולערע
שארט-קאט צווישן פראג בלווד .און
דעעש ראוד מיט באלייכטונג ,וואס
איז שוין אצינד פולקָאם אקטיוו ,פון
וואס די פילצאליגע באנוצער ובפרט די
בחורים תלמידי ישיבת עצי חיים  -טוען
שטארק געניסן.
דער שארט-קאט  -וואס איז צושטַאנד
געקומען דורך ַא גרוּפע פלייסיגע בחורים
וועלכע הָאבן מיט זייער חריצות און
זריזות מוסיף געווען ַאסַאך שעות למוד

התורה למקדמי ומחשכי לבי כנישתא -
ציט זיך פון די ּפרַאג גאס און שניידט
דורך דעם זומּפיגן וואלד ,אריין אינעם
וואלד און קומט ַארויס ביז'ן צענטער פון
דעעש ראוד .דאן קען מען ַאריבערגיין
דעם ראוד ,ביים סּפעציעלן "קראס-
וואלק" וואס איז אהערגעשטעלט
געווארן פאר דעם צוועק ,און נאכ'ן
אריבערגיין קען מען ווייטער שּפַאנען
אונטערן סּפעציעלן צוים לענגאויס
דעעש ראוד ,ביז רימנוב קט.
דער שארט-קאט האט זיך די
לעצטערע יארן ארויסגעשטעלט צו זיין

שטארק בייהילפיג פאר הונדערטער
פיסגייער ווָאס טוען דערמיט באדייטנד
פארקורצן זייער וועג ,ווען מען זוכט
אנצוקומען פון פראג און דעם גאנצן
ארום ,צו רימנוב-קוויקוועי ,און ווייטער
צום צענטער פון שטאט.
איבערהויפט ווערט עס אסאך
באנוצט דורך די ילדי ת"ת פון בנין
ווידער-פאלאטשעק אויף רימנוב –
און גאנץ אינגיכן אויך פונעם נייעם
"בנין גאלדשטיין" – און די בחורי
הישיבה וילדי הת"ת פונעם "בנין עצי
חיים" ,וועלכע קלויבן אויס צו גיין אין
חדר-ישיבה קטנה צופוס .ווי אויך איז
דער שארט קאט שטַארק בייהילפיג
דורכאויס די שבתים וימים טובים ,ווען
אלע תושבי העיר ווערן פארוואנדלט
אלס פיסגייער ,און דורכדעם קען מען
שנעלער ָאנקומען צו בתי מדרשים
און צו די עלטערן ,צי סיי וואו אימער

טאטאל פון אריבער  50וויקעלס .דאס
רעכנט אריין די ברייטע פלאטע "מצילי

מ'זוכט אנצוקומען אין ביידע זייטן.
אויפ'ן גאנצן לענג פונעם שארט-קאט
זענען ַאראָ ּפגעשטעלט ַאזעלכע 'סקיטס',
וואס ווערט שטענדיג גוט באהאנדלט,
אז עס זָאל זיין דויערהאפטיג און
באקוועם צו גיין דערויף ,און אצינד איז
צוגעקומען די פרישע באקוועמליכקייט,
ווען עס איז אינסטאלירט געווארן א
סעריע באלייכטונג-זוילן לענגאויס
דעם גאנצן שארט-קאט אינעם וואלד,
ביז דעעש ראוד ,פארלייכטערנדיג פאר
די באנוצער וועלכע באנוצן זיך מיט'ן
שארט קאט אין די נאכט שטונדן.
דאס איז איבערהויפט וויכטיג אין
די ווינטער חדשים ,אין וואס מען האט
נארוואס אריינגעטרעטן ,ווען די נאכט
פאלט צו פרי ,און בחורים און קינדער
נוצן דעם שארט קאט ביים אהיימגיין
פון חדר/ישיבה ווען עס איז שוין טונקל.
דאס זעלבע איז בנוגע פארטאגס ,וואס
די בחורים קומען אין ישיבה בעוד ליל,
וואו עס איז איינגעפירט ביי אונז על פי
מסורת רבותינו הק'' מדור דור ,ווען פון
היינט און ווייטער וועלן זיי קלעטערן
לערנען תורה אין א פיין-באלאכטענעם
שארט-קאט.
וברם יזכר לטוב הרה"ח ר' יונה
האפמאן הי"ו מעסקני הקרי' ,וועלכער
איז ווארעם און עוסק אין פארשידענע
עסקנות ,ובפרט אלס "שארט קאט
עסקן" ,ווען עס קומט אונטער
דורכצופירן פאר א פארבעסערונג און
פרישע פראקטישע אינסטאלאציע ביי א
שארט-קאט ,ווָאס דָאס נעמט אויך פיל
מָאל ַאריין לענגערע ַארבייט פון פַאר-
הַאנדלען מיט שכנים און דעוועלאָ ּפערס
פון די שטחים ַארום ,טוט ער בּפועל זיך
ַאוועקגעבן ַאסַאך צייט צו בַאגלייטן
ַאלע דעטַאלן אז דאס זאל ווערן
אהערגעשטעלט על צד היותר טוב.

אש" טראקס און טרעקלעך ,די "פובליק
ווארקס" טראקס וואס שליסט איין
'שארער טראקס' ,היינט צו טָאגס שוין
בַאזונדער פאר די רָאודס און בַאזונדער
ַא צָאל טרָאקס פאר די סיידווָאלקס,
די 'בעזעם טראקס' ,א.ד.ג ,.די ברייטע
פלאטע "סאניטעישאן טראקס" ,די
ברייטע פלאטע "ווילעדזש באסעס"
וואס שליסט שוין היינט אויך איין די
'דייל-א-באס' וויקעלס ,א.א.וו .נאך
פארשידנארטיגע וויקעלס אונטער'ן
"הייוועי דעפארטמענט" ,וואסער
דעפארטמענט און ַא צָאל ּפָאבליק
סעיפטי קארס און טרעקלעך וכו'.
וויקעלס ,איבערהויפט וואס ווערט
גענוצט אויף אזא מאסשטאבליכן
פארנעם ווי אין קרית יואל ,זענען
כסדר אויסגעשטעלט אנצוקומען צום
מעקעניק פאר פארריכטונג ,און מיט'ן
פארמאגן אן אייגענעם מעקעניק טוט
דאס שפארן אסאך געלט פאר די חשובע
איינוואוינער די שטייערצאלער ,און
צוגלייך איז מען ערמעגליכט דורכצופירן
א בעסערע און דויערהאפטיגע ארבעט,
ספעציאליזירט פאר די סארט וויקעלס.
דער פלאן פאר אן אייגענעם מעקעניק
איז נישט היינט אויפגעקומען ,נאר דאס
איז ביז היינט נישט צושטאנד געקומען
צוליב מאנגל אין פלאץ ,וואס ס'פאדערט
זיך אויפצוקומען מיט א געהעריגן שטח
אויף וואס ס'זאל אויפגעבויט ווערן א
מעקעניק אפערעישאן פונדאסניי.
אבער אצינד ,היות מ'האט שוין
סיי-ווי א גאראזש מיט'ן אפקויף
פונעם 'טייער שאּפ' ,איז דער פלאן
געווארן שטארק אקטועל ,און
מ'פלאנט יעצט פיבערהאפטיגע
פלענער אוועקצושטעלן דעם אייגענעם
מעקעניק וואס די איינריכטונגען זענען
שוין גרייט ,נאר מען וועט דארפן
צוקויפן די אייגנארטיגע געצייג וואס
פארלאנגט זיך פאר די ספעציפישע
וויקעלס ,און מ'האפט צו קענען בעז"ה
פאראויסגיין מיט'ן פלאן מיט ערפאלג.

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

10

חשון תשפ"א \ November '20

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

11

חשון תשפ"א \ November '20

"טוירן לעין" ביי העיס קאָרנער
פאַרעסט רד .ווערט אַהערגעשטעלט

אין די יעצטיגע טעג ווערט אהערגע-
שטעלט און פַארפולקָאמט דער נייער
"טוירן לעין" אלס טייל פונעם מַאסיוון
פראיעקט לענגאויס העיס קט .וואס
איז ,ווי די תושבים זענען געוויס
עדות ,טראנספארמירט געווארן צו
א פנים חדשות'דיגע אויסזען ,ווי די
שפאגל-נייע באקוועמע סיידווָאקס און
רָאוד פַארברייטערונג איז א שטארקע
פארלייכטערונג פאר מאטאריסטן און
פוסגייער צוגלייך.
אין אמת'ן ַאריין איז דער העיס קט.
פראיעקט שוין געווען כמעט פארטיג
פארגאנגענעם ווינטער .מען האט שוין
דאן געהאלטן נאכ'ן אויסברייטערן דעם
ראוד ,נָאכן צולייגן ַא בַאזונדערע טוירן
לעין פון העיס קטַ .א לינקס ַאריין אין
גארפיעלד רד .דער ּפרָאיעקט הָאט אויך
ַאריינגענומען דָאס איבערמאכן דעם גאנצן
סיידוואלק ,אינסטאלירט סטאפ-סיינס
און קראסוואלקס ,און עס איז דַאן בלויז
פארבליבן די ארבעט אהערצושטעלן דעם
"טוירן לעין" ,צו פַארעסט רָאוד ,ווָאס איז
איינע פון די גָאר פַארנומענע ווינקלען אין
צענטער פון שטָאט.
אונטער נארמאלע אומשטענדן וואלט
מען שוין אצינד געשטאנען א האלב יאר
נאכ'ן פארענדיגן דעם גאנצן פראיעקט,
אבער אינצווישן איז אונטערגעקומען

די וועלטס איבערקערעניש מיט דער
"קאראנא" קריזיס וואס האט געלייגט
אויף אפשטעל די סאמע-לעצטע פַאזעס
פונעם ּפרָאיעקט.
אויסצוברייטערן דעם רָאוד און אהער-
שטעלן א "טוירן לעין" האט זיך צוערשט
געפאדערט אז די או-ענד-אר יוטיליטי
פירמע זאל ַאוועקרוקן ַאלע לויפנדע
ווייערס דורך אינסטָאלירן א נייעם
שטַאנג היּפש ַאריינציר פונעם פריערדיגן
ָארט ,און דאן זאלן זיי איבערלייגן די
דרָאטן פונעם אלטן שטאנג ,צום נייעם
שטאנג .דאס זעלבע הָאט מען געדַארפט
האבן די קאאפעראציע פון די אנדערע
קאמוניקאציע פירמעס איבערצולייגן
זייערע דרָאטן ווָאס לויפן ַאריבער די
גַאס ,צום נייעם שטאנג( .דער סיסטעם
גייט געווענליך ,אז או-ענד-אר האט די
בעלות אויף די שטאנגען ,און די אנדערע
פירמעס צאלן רענט פאר או-ענד-אר
צו קענען לייגן זייערע דרָאטן אויף די
שטַאנגען).
או-ענד-אר האט שוין געהאט
באשטימט א דאטום אויף פַארגַאנגענעם
פאר פסח דאס צו טון ,אבער ווי געזאגט,
איז אונטערגעקומען דער ווירוס און
מען האט געדארפט פריש ווארטן עד
יעבור זעם.
ווען די קריזיס האט אנגעהויבן

נאכלאזן ,האט או-ענד-אר אנגעהויבן
צוריק פונקציאנירן ,און במשך דעם
זומער הָאבן זיי איבערגעמַאכט ַאלע
סקעדזשולס און ּפלענער ,און דערביי
באשטימט דעם דאטום אויף סוף זומער
איבערצוציען די דראטן.
למעשה האט זיך ָאבער ארויסגע-
שטעלט אז די ארבעט וועט דויערן
לענגער ווי געראכטן ,ווָאס ווָאלט
ַאריינגעצויגן די ַארבעט ביז טיף אריין
אינעם העפטיגן תשרי סעזאן ווען
די גאסן ווירבלען מיט אויטאס און
פיסגייער ,האט מען פארלאנגט פון
או-ענד-אר אפצולייגן די ארבעט אויף
נאך יו"ט ,דערמיט צו פארמיידן אן
אנגעשטרענגקייט אינעם פארקער.
גלייך נאך יו"ט זענען זיי טַאקע
צוריקגעקומען און אריבערגעלייגט די
דראטן ,ווען דערנאך האט מען געקענט
אראפנעמען דעם אלטן שטאנג .דַאן הָאט
נָאכגעפָאלגט די ַארבעט פון ַאריינרוקן
און איבערמַאכן דעם סיידווָאלק פון
דעם ווינקל ,און בשעת'ן שרייבן די
שורות גרייט מען זיך אהערצושטעלן
דעם "טוירן לעין" ,וואס וועט שפילן א
וויכטיגע ראלע אין פַארגרינגערן דעם
טראפיק ,און שטארק צונוצקומען פאר
ַאלע מאטאריסטן אין שטאט אנצוקומען
אין ביידע ריכטונגען.

ּפראַקטישער "עקסּפרעס שאָטעל"
איינגעשטעלט דורך "ווילעדזש
טראַנסּפאָרטאַציע דעּפאַרטמענט"

אין א פרישע רינגעלע אין קייט פון
ַאהערשטעלן ביליגע און פראקטישע
טרַאנסּפָארטַאציע-סערוויס אין קרית
יואל ,איז פַארגַאנגענעם מאנטאג
וירא אריין אין קראפט די נייע
"עקספרעס שאטעל" סערוויס ,וואס
שטעלט צו שנעלע און אפעקטיווע
טרַאנסּפָארטַאציע-סערוויס אנצוקומען
פון איין פלאץ צום צווייטן אינערהאלב
קרית יואל אין די פארנומענע שעות פון
צופרי און נאכמיטאג.
דער "עקסּפרעס שאטעל" צילט צי
פַארבינדן און שטַארק פַארשנעלערן
אנצוקומען צו וויכטיגע און פַארנומענע
געגנטער פון קרית יואל ,אונטער א
געניטן סיסטעם פון זעקס פארנומענע
שעות פונעם טָאג רייזט דער באס ארום
נאכאנאנד די פאלגנדע געגענטער:

ביזנעס צענטער ,שאפינג צענטער,
שכונת ברך משה ,שכונת עצי תמרים,
לעמבערג ,קארלסבורג.
דער "צופרי סקעדזשועל" לויפט
צווישן  8:30און  10:30אינדערפרי ,ווען
דורכאויס די צוויי שטונדן רייזט דער
באס אריבער די געגנטער  4מאל ,ד.ה.
ַאז יעדע "סוירקל" דויערט א האלבע
שטונדע .שפעטער הייבט זיך אן דער
"נאכמיטאג סקעדזשועל" וואס לויפט
צווישן  1:30און  5:30נאכמיטאג ,אויפ'ן
זעלבן סיסטעם ווי דער צופרי רוט.
דאס איינשטעלן דעם נייעם סיסטעם
איז גָאר א ּפָאזיטיווער אונטערנעמונג
פון דעם ווילעדזש טראנספארטאציע
דעפארטמענט ,אלס צוגאבע צו די
ביז-איצטיגע צוויי טראנספארטאציע
סערוויסעס ,דהיינו ,דער געווענליכער

"ווילעדזש באס" רוט וואס קורסירט
אויף באשטימטע רוטס דורכאויס
דעם טאג ,דעקנדיג וויכטיגע געגנטער
אין קרית יואל ,און ביי די שאפינג
קווארטלען אינדרויסן פון קרית יואל.
בַאזונדער איז לעצטנס צוגעקומען
דער נייער "דייל-א-באס" סערוויס
וואס שטעלט צו טראנספארטאציע
פאר פאראויס-באשטעלטע טריפס
דורך ַאריינרופן און באשטעלן א טאג
פריער ,וואו מ'קען דערמיט ָאנקומען
צו מער סּפעציפישע "קָאסטום-מעיד"
דעסטינַאציעס.
במציאות האט זיך ָאבער ארויסגע-
שטעלט אז עס איז נאך אלץ פארבליבן
א מקום צו פארגרינגערן פאר די
איינוואוינער אין געביט פון טראנס-
פארטאציע ,צו קענען אנקומען צו
פַארשידענע דעסטינאציעס שנעל,
פראקטיש און ביליג .דער געווענליכער
ווילעדזש-באס רוט קורסירט טאקע אין
גרויסע טיילן פון שטעטל ,אבער פארט
איז דאס אויסגעשטעלט צו דעקן מער-
ווייניגער די סאמע-צענטראלע גאסן
און געגנטער ,איבערהויפט די שאפינג
געגנטער ,וואו די עזרת נשים זוכט
אנצוקומען .ווידעראום דורכ'ן "דייל-
א-באס" קען מען יא דערגרייכן ספע-

בשעת די העפטיגע קאנסטרוקציע ארבעט
ביים ווינקל פון העיס און פארעסט
ציפישע דעסטינאציעס ,אבער פארט איז
דאס נישט געאייגנט אלס טאג-טעגליכע
טראנספארטאציע סטאנדארט.
איז ַאצינד צושטאנד געקומען דער
"עקספרעס שאטעל" ,וואס כשמו כן
הוא :עס שטעלט צו טראנספארטאציע
ביי גרויסע טיילן פון שטאט וואו דער
געווענליכער ווילעדזש-באס רוט דעקט
נישט; ס'איז אויסגעשטעלט אויף א
'שאטעל' פָארמַאט ,און נישט אויפ'ן
דייעל-א-באס פארמאט וואס מען דארף
רופן באשטעלן פון פריער ,און זיין
אראפגעבינדן צום טריפ ,נאר עס פארט
נאכאנאנד ארום און מען קען פראקטיש
און ביליג אנקומען וואו מען באגערט
דורכאויס די רוטס.
די נייע סערוויס האט זיך בשעטומ"צ
אנגעהויבן פַארגַאנגענעם מאנטאג
וירא ,און עס טוט פונקציאנירן
אלע ביזנעס-טעג ,פון מאנטאג ביז
דאנערשטאג .אויסער די אייגנארטיגע
רוטס ,איז עס אינעם זעלבן פארמאט
ווי די געווענליכע ווילעדזש-בָאס

טרַאנסּפָארטַאציע סיסטעם ,דהיינו,
עס רעדט זיך אויך פון די ברייטע
באקוועמע בָאסעס פונעם ווילעדזש
טרַאנסּפָארטַאציע דעפארטמענט ,מיט'ן
זעלבן ביליגן פרייז פון בלויז  1.50$א
טריפ ,אדער א ווילעדזש-באס טיקעט.
ווי אויך ווערט געמאלדן ,אז ס'ווערט
געגעבן א מעגליכקייט צו מאכן א
סטאפ אינמיטן א רוט ,ביי ווינקלען פון
די צענטראלע ראודס.
און ווי עס ווערט איבערגעגעבן ,איז
די נייע סערוויס דערווייל ַא ּפרָאבע אויף
ַא רייע סערוויסעס אינערהַאלב דעם
טרַאנסּפָארטַאציע דעּפַארטמענט .אין
די קומענדיגע ווָאכן וועט מען שטַארק
ַאריינקוקן וויַאזוי די נייעס סערוויס
ווערט אויפגענומען ביים ציבור ,און
לויט דעם וועט מען בַאשליסן צי עס
זאל ווייטער ָאנהַאלטן ,און אויב עס זָאל
אויך ווערן ָאנגעשלָאסן נָאך עטליכע
גַאסן ווָאס זענען דערווייל נָאכנישט
ַאריינגענומען געווָארן .פָאלגט נָאך
ווייטערדיגע מעלדונגען.
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אין נאמען פון קרית יואל'ע
איינוואוינער טוען מיר מיט גרויס
שמחה וואונטשן א הארציגע ברכת

מזל טוב!
פאר אונזער אלעמען באליבטער ,געטרייער
און ערפארענער קינדער דאקטער

אליעזר
פראומער
דר .ר'

הי"ו

Eliezer A. Frommer, MD
צו די גרויסע שמחה פון דער
געבורט פון זיין מיידל שתחי'
למזל טוב!

מ
ז
ל

יט הערצער אנגעפילט מיט פיל גליק און פרייד,
ענען מיר זיך אצינד הארציג משתתף ביי דער געלעגענהייט,
כבוד ווען עס שפינט זיך ווייטער אזוי שיין די הערליכער קייט,

ט
ו
ב

ון און געבן דאס איז דאך דיין אייגענארטיגקייט,
וי מען קען נאר ארויסהעלפן צו יעדע צייט,
רכות לרוב זעהן פיל נחת נאר גרינגערהייט.

ווי עס וואונטשט מיט פרייד פון טיפן הארצן

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
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עזרת חולים
אפטיילונג

"רפואה" אויף רעדער:

נייע קאסטום-מעיד "עזרת חולים
מאביל" ווערט אהערגעשטעלט
ָ
וועט סערווירן פאציענטן אינדרויסן פונעם צענטער און איבער דער שטאט

אין א פרישער קייט אין די "עזרת
חולים" סערוויסעס ,איז נארוואס
געלאזט געווארן אין גאנג דאס
אהערשטעלן די נייע ערשטמאליגע
סערוויס פון אן "עזרת חולים מאביל",
וואס וועט ווערן אויסגעשטאט און
אויסשטאפירט ווי א געווענליכער
צימער אינעם צענטער ,און וועט
אויפנעמען פאציענטן אינדרויסן פונעם
צענטער .ווי אויך וועט דאס קענען
ארומפארן איבער דער שטאט ,ווען
ס'פעלט זיך אויס.
איבער דער וויכטיגקייט פון אזא
סארט פארנדע סערוויס ,האט מען
נארוואס געהאט א לעקציע דורכאויס
דער קאראנא קריזיס ,ווען דער
יעצטיגער ּפערמַאנענטער טרעילאר
וואס איז פלאצירט הינטער דער
געביידע האט גוט געדינט דעם צוועק
פאר פארשידענע באהאנדלונגען וואס
האט נישט געקענט פארקומען אין דער
געביידע זעלבסט.
אבער עס מוז נישט זיין ַא קריזיס
חלילה אז א מעדיקעל מאביל זאל
זיין בייהילפיג ,נאר עס קומען כסדר
אונטער פעלער ווען עס קומט צום

"שַאט".
ביי אזעלכע אומשטענדן איז אייביג
בעסער צו האבן דעזיגנירט א מאביל
אינדרויסן פונעם צענטער וואו מען
קען זיך רואיג אפגעבן צו סערווירן די
תושבים ,ווען אין דער זעלבער צייט
פונקציאנירן ווייטער די עזרת חולים
דעפארטמענטס מיט די טאג-טעגליכע
אפעראציעס ,אנדעם וואס מען זאל
געשטערט ווערן פון אן אומגעווענליכער
גרעסערער אנוועזנהייט.
דאס זעלבע איז בנוגע ַא "טעסטינג-
דרייוו" ,וואס איז פיל פראקטישער און
מער צוגענגליך צו דורכפירן אינדרויסן
פון געביידע ,אז עס זאל נישט זיין א
שטער צו די געווענליכע אקטיוויטעטן
אינעווייניג.
שרייבנדיג די שורות ווערט געמאכט
דער קאסטום מעיד דיזיין און דעטאלן
וואס מען וועט אינסטאלירן אינעם
מאביל ,און דערנאך וועט דאס ווערן
באשטעלט ביי א ספעציעלע פירמע

 24שעה
פידבעק-האטליין

845.774.1699

וואס לאזט בויען אזא מאביל ספעציעל
פאר דעם צוועק מיט אלע נויטיגע
עקוויפמענט און באקוועמליכקייטן.
צוליב דעם קאסטום מעיד שטייגער
פון אזעלכע פראיעקטן קען דאס נעמען
ביז זעקס חדשים ביז דער מאביל
וועט ווערן פארטיג ,דערנאך וועט
מען דארפן ווארטן צו באקומען די
נויטיגע אפראוועלס פון די ניו יארק
דעפארטמענט אוו העלט וואס דארף
באשטעטיגן דעם באנוץ פון אזא
מעדיקל מאביל אז עס קומט נאך אלע
סעיפטי רעגולאציעס.
"רפואה אויף רעדער".

סעזאנאלע "פלו קליניק"
דורך עזרת חולים
אנגעהויבן
אויבערפלאך די שטארקע וויכטיגקייט
דערפון .צום ביישפיל די סעזאניאלע
"פלו שאט קליניק" וואס עזרת חולים

שטעלט יערליך צו אנהויב ווינטער,
ווען הונדערטער פאציענטן פארפלייצן
דעם צענטער צו נעמען דעם וויכטיגן

עזרת חולים "מוצאי שבת שטונדן"
אין קראפט צום פרישן ווינטער סעזאן
מוצאי שבת וירא איז געווען די ערשטע מוצ"ש
אינעם פרישן ווינטער סעזאן ,נאכ'ן רוקן דעם זייגער,
מיט'ן פריש איינשטעלן די ספעציעלע
פראקטישע "מוצאי שבת שטונדן"
אין עזרת חולים ,א סערוויס וואס
ווערט אויפגענומען מיט גרויס הנאה
און צופרידנהייט דורך די טויזנטער
תושבים.
'ספעציעלע שטונדן' אינדרויסן פון
די אפיציעלע שעה'ן משך די ששת
ימי המעשה ,איז אין עזרת חולים
נישט געצוימט צו 'מוצאי שבת' ,נאר
ווי ברייט באקאנט האט עזרת חולים
שוין מיט א צייט צוריק געעפענט דעם
באגריסנדן און שטארק פאפולערער
"עקיוט קעיר" סערוויס ,וואו באורד
סערטיפייט "עמערדזשענסי רום"
דאקטוירים באהאנדלען פאציענטן אין
ספעציעלע שטונדן יעדע נאכט ,שוין
נאך די אפיצעלע עזרת חולים שטונדן.

בנוסף צו דעם איז פאריאר שוין איינגעשטעלט
געווארן די "מוצאי שבת" סערוויס ,וואס איז
ווי א באזונדערע איניציאטיוו פון
אויסגעברייטערטע שטונדן ,וואס
שטייט היינט צוטאגס אין צוגאב צום
עקיוט קעיר .דער ספעציעלער חידוש
פון מוצאי שבת ,אז די אפעראציע
גייט אן דורך די זעלבע ערפארענע און
וואוילבאקאנטע דאקטורים פון עזרת
חולים ,וועלכע קומען אריין מוצאי שבת
באהאנדלען פאציענטן וועלכע דארפן
דרינגענד זען א דאקטאר ,און קענען
נישט אויסווארטן אויף זונטאג צופרי.
די אפוינטמענטס ווערן געמאכט
מוצאי שבת פון  6:30און ווייטער ,וואס
מיינט אנגעהויבן פון א קורצע צייט
נאכ'ן זמן ,און ווי געזאגט ,עס ווערט
שטארק באנוצט ,און מיר וואונטשן
פאר אלע פאציענטן א רפואה שלימה.

דעם היינטיגן דינסטאג
חיי שרה ,בעת מיר גייען צום
דרוק ,איז דער ערשטער טאג
אינעם "פלו קליניק" וואס
עזרת חולים שטעלט יערליך
צו אנהייב ווינטער ,אינערהאלב
די געזונטהייט באמיאונגען צו
פארמיידן אן אויסברוך פון די
שעדליכע "פלו" וויירוס.
שוין עטליכע יאר וואס עזרת
חולים שטעלט צו די נאן-
אפוינטמענט פלו קליניק ,ווען
תושבים קענען דורכאויס די
באשטימטע קליניק שטונדן
אריינשפאצירן אינעם צענטער
און באקומען דעם וויכטיגן
פלו-שאט .מיט'ן וואוקס פונעם
ציבור ,און צוזאמען מיט דעם די

שטייגנדע וואכזאמקייט וואס
עלטערן האבן צו געבן דעם שאט
פאר די קינדער ,פירט דערצו אז
דער קליניק ווערט יעדעס יאר
מער און מער פאפולער.
צו קענען באהאנדלען די
אלע באזוכער איז געווארן
צוגעשטעלט דינסטאג דער
"פלו קליניק" וואס איז געווארן
באלאגערט דורך א גרויסע
צאל באזוכער ,ערוואקסענע ווי
קינדער צוגלייך ,וועלכע טוען די
מינימאלע פליכט פון "ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם" נישט ח"ו
אנגעשטעקט צו ווערן מיט'ן
קרענק און צוגלייך באהיטן עס
זאל זיך ח"ו נישט צעשפרייטן
ביי אנדערע.
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שערי חמלה ווינקל
מוסד "שערי חמלה" ב"ה צוריק
געעפנט פאר די טייערע קינדערלעך

ווי פאר יעדן באקאנט איז די שטאט
קרית יואל אונטערגעפאלן די סטעיט
פארארדענונג פון אינמיטן סוכות אז
שולעס אין ספעציפישער געגענטער
מוזן געשלאסן ווערן אויס זארג פון
וויירוס פארשפרייטונג.
פאר די לעכטיגע תלמידים ותלמידות
פונעם הייליגן מוסד "שערי חמלה" איז
דאס גאר שווער געפאלן .אפילו אינמיטן
יאר קענען זיי שווער מוחל זיין צו
פארפאסן א טאג אין שולע ,אפגערעדט
יעצט ווען זיי האבן זיך לעבהאפטיג
גערישט צו אנהויבן דעם פרישן ווינטער
אין שערי חמלה מיט אן אייפערדיגע
התחדשות ,און דא קומט א נעגאטיווע
בשורה אז מען וועט דערווייל נישט
קענען צוריק עפענען.
די אדמיניסטראציע פון זייער זייט
איז נישט געשטאנען מיט פארלייגטע
הענט ,נאר געטאן וואס אימער צו
ערמעגליכן די קינדער אנצוגיין מיט
זייערע לימודים און סדר היום אונטער
אלטערנאטיווע מיטלען וואס האט זיך
ב"ה הערליך אויסגעארבעט .אבער
פארט ,עס האט נישט געטראגן דעם
ריכטיגן געשמאק פון א טאג צווישן די
שולע ווענט גופא.
איז זיי דעריבער געווען זייער א
פרייליכער טאג דעם פארגאנגענעם
פרייטאג פר' לך לך ,ווען ס'איז געקומען
די בשורה טובה אז מען קען ב"ה צוריק
עפענען די שערי חמלה אויב אלע
קינדער מיט די שטאב וועלן טעסטן
"נעגאטיוו".
אין א סוקסעספולע צוזאמענארבעט
מיט די "רמב"ם קעיר" האט מען

ארגאניזירט א גרויסארטיגע "טעסטינג"
אין שולע ,אפגעהאלטן זונטאג דערויף,
ווען אלע קינדער זענען אראפגעקומען
מיט זייערע עלטערן .טראץ וואס עס איז
נישט געווען גרינג ,האבן די עלטערן
פארשטאנען די וויכטיגקייט דערפון,
און מען האט געטעסט אלע קינדער,
און אויך די שטאב ארבעטער זענען
אראפגעקומען און זיך געטעסט.
אינצווישן האט מען געלייגט
גרויס אינטערווענץ צו ערהאלטן די
רעזולטאטן וואס גיכער ,און ב"ה אז
מען האט דאס באקומען נאך אין די 24
שעה ,טראץ וואס אונטער נארמאלע
אומשטענדן קען עס דויערן ביז א 3-4
טעג.
קארגן
פארבליבענעם
אינעם
מעת-לעת האבן די שטאב ארבעטער
אנגעגרייט די שולע ,אז איינמאל מען
איז ערלויבט צו עפענען זאל אלעס
זיין פולקאם גרייט .ויהי ביום השני,
מאנטאג לך לך אום  11:00פארמיטאג
נָאכן ערהַאלטן די רעזולטַאטן פון די
טעסטס ,איז געקומען די אפיציעלע
באשטעטיגונג אז מען קען צוריק
עפענען ,און בלויז א שעה דערויף
זענען אלע קינדער זענען שוין געווען
אין שולע ,ווען פון זייערע געזיכטער
שטראלט אראפ א לעכטיגע שמייכל
וואס מ'קען נישט קויפן פאר וועלטס-
געלט.
דערביי זענען אלע טיטשערס און
טעראפיסטן שוין געווען גרייט צוריק
צו די ארבעט ,און עס האט זיי ווירקליך
אפגעווארט א הויפן ארבעט ,האבנדיג
די אויפגאבע צו צוריקברענגען די

קינדער צום שטאפל וואו זיי האבן
געענדיגט פאר יו"ט ,אין וואס זיי לייגן
אצינד אריין א ספעציעלע הארעוואניע,
און מ'וואונטשט זיי אוודאי גרויס
הצלחה .אין דער זעלבער צייט היט
מען אפ אלע געזונטהייט רעגולאציעס,
צו פארזיכערן אז קיינער ווערט נישט
אנגעשטעקט און די סדרי הלימודים
זאלן קענען אנגיין אומגעשטערט.

טעסטינג מאביל נעבן דעם שערי חמלה קאמפלעקס נאכצוקומען
די וועכנטליכע טעסטינגס אין איינקלאנג מיט געזונטהייט פארשריפטן

פ ר י ש ע ' ּפ ו ב ל י ק ס ע י פ ט י ' א י נ י צ י א ט י ו ו :

"אידענטיפיקאציע סטיקערס" ביים
פאַרברענגען אין 'רוח החיים ּפאַרק'

די טויזנטער באזוכער וועלכע הָאבן
פַארברענגט אינעם "רוח החיים פארק"
דעם פארלאפענעם חוה"מ ,הָאבן בַאגריסט
דעם וויכטיגן איניציאטיוו פון די פובליק
סעיפטי ,וועלכע האט געלאזט אפדרוקן
א ספעציעלן סטיקער און פארטיילט פאר
יעדן אריינגייער ,ארויפצושרייבן דערויף
די אידענטיפיקאציע פונעם קינד און עס
ארויפקלעבן אויף אים.
דאס איז געצילט אלס זיכערהייט פון
די קינדער ,וואס נישט ווייניג פעלער
האט זיך שוין געמאכט אינעם פארק
ווען קינדער זענען פארלוירן געווארן
פון די עלטערן ,און האט שוין געהאלטן
א שפאן אוועק איידער'ן איינשטעלן א

זוך-אקציע.
עלטערן ווילן דאס אוודאי אויסמיידן,
אבער דאקעגן ,ווען עלטערן קומען מיט
די קינדער צום פארק וויל מען זיי דאך
שענקען דעם גרעסטן מאס פארגעניגן,
מ'וויל זיי נישט דַארפן האלטן נעבן זיך די
גאנצע צייט .איז אצינד צושטאנד געקומען
א דערלייכטערונג פאר עלטערן ,דורכ'ן
ארויפגעקלעבן דעם נייעם סטיקער וואס
אינפאלס מ'טרעפט נישט דאס קינד ,ווערט
מען מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף נישט
פארלוירן ,אדאנק די אידענטיפיקאציע
מיט וואס דאס קינד דרייט זיך ארום.
מ'האט אנגעהויבן פארטיילן די
סטיקערס אין די חוה"מ טעג ווען דער

פארק זעט די מערסטע צאל באזוכער
איבער'ן יאר ,ובפרט היי-יאר ווען ס'איז
כמעט נישט געווען וואו צו פארן ,און
דער פארק איז באלאגערט געווארן
דורך אומצאליגע פאמיליעס פון
נאנט און ווייט ,און האט געדינט אלס
פאסיגע צייט אנצוהייבן דערמיט און
אריינברענגען ביים ציבור דעם געדאנק.
אין דער זעלבער צייט איז די פובליק
סעיפטי געשטאנען על המשמר צו
אבאכט געבן אז ס'ווערט אויסגעפאלגט
די שטאטישע זיכערהייט רעגולאציעס,
אזוי ארום פארזיכערנדיג אן עונג יו"ט
פאר פילע טויזנטער משפחות פון
איבער גרעיטער ניו יארק.

חלק כחלק יאכלו:
פאר ַאלע
דאנק ַ
דעם גרעסטן ַ
ראיעקטן פון הרחבת גבולי
ּפ ָ
הקדושה אין קרית יואל ,איז
רדאנקען די טויזנטער
פא ַ
ַ
צו
נטווארטליכע איינוואוינער
רא ָ
פא ַ
ַ
וועלכע האבן געהאט די אחריות
וואס
און ארויסגעקומען שטימעןָ ,
זאל קענען
דאס ערמעגליכט מען ָ
ָ
פאר'ן ציבור די ַאלע
צושטעלן ַ
ראיעקטן!
לעבנסוויכטיגע ּפ ָ
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פרישע 'וחי בהם' "ּפלאזמא דרייוו"
אין פולן שוואונג
צו העלפן "מאונט סיני" שפיטאל ערצייגן "פלאזמא רפואה"
איין צופרי ,קומענדיג אין ביהמ"ד,
באגריס איך א ידיד ,א חשוב'ער ת"ח

ומוציא לאור פון ספרים מפורסמים,
אבער אנדערש ווי זיין געווענליכן

שטייגער ,טוט ער זיך אצינד באגנוגן
מיט'ן בלויז צוריקגריסן און לויפט

באקומט איר בעסערע
זמא ַ
ּפלא ַ
ַ
דאנק
ַא ַ
באל!
גלא ַ
האנדלונג אין שּפיטעלער ָ
בא ַ
ַ
ציטירט פון א שמועס אפגעהאלטן דורך "וחי בהם" ליניע מיט צוויי ארטאדאקסישע קארדיאלאדזשיסט
גראם.
ּפרא ַ
ָ
דאקטוירים אין מאונט סיני ,דר .בענדער און דר .שאשקעס ,וועלכע פירן אן מיט'ן פלאזמא
אויפמערקזאמקייט ביים
ַ
פארבעטן ַארויפצוקומען אויפ'ן 'וחי בהם' טעלעפאן ליניע צו ברענגען
נאכ'ן זיי ַ
ָ
ציבור איבער'ן נושא פון פלאזמא

מערכת 'וחי בהם' צו די חשובע
דאקטוירים:
צום אלעם ערשט ווילן מיר
דערמאנען לטובה דר .בענדער ,נישט
אלע צוהערער ווייסן ,ער איז געווען
דער שליח טוב פון הימל צו ראטעווען
די חשובע רביצין זאל זיין געזונט און
שטארק ,ווי יעדער געדענקט אין די
טעג פאר פסח ווען די געמיינדע איז
געווען אין פאניק איבער דעם ,און
מ'טוט אייך שטארק באדאנקען פאר די
אומגלויבליכע באמיאונגען.
לאמיר צוקומען צום פונקט .ווי
יעדער האלט מיט אלארמירט מען
ביים ציבור זיך צו קומען טעסטן
פאר אנטיבאדיס ,צו זיין א מעגליכער
קאנדידאט צו ביישטייערן פלאזמא,
פארוואס איז דאס אזוי וויכטיג ,און ווי
אפעקטיוו איז דאס?
ענטפער :ווען די וויירוס האט
געפערליך געבוזשעוועט ארום פסח
צייט ,האבן מיר נאך נישט געהאט גרייט די
ווירקזאמע באהאנדלונג פון "פלאזמא",
ווייל מען האט דאך געדארפט זאמלען די
פלאזמא פון געוועזענע פאציענטן ,און
מען האט דעמאלט נאכנישט געהאלטן
ביי די פאזע אז א גרויסער עולם זאל שוין
האלטן דערנאך.
אבער איינמאל מענטשן האבן
אנגעהויבן ביישטייערן פלאזמא,
מען קען נאכקוקן די דאטא ,האט עס
אנגעהויבן ווירקן אויף פאציענטן אויף
אן אומגלויבליכן פארנעם .אפגערעדט
יעצט ביי די צווייטע כוואליע ,האט
זיך פלאזמא ארויסגעשטעלט אלס
וואונדערבארע הייל-מיטל פאר די
פרישע אנגעשטעקטע וועלכע האבן
באקומען דעם וויירוס ביים פרישן
אויפשטייג ,און מען מוז זיין גרייט אויפ'ן
צוקונפט ,מען קען דאך נישט וויסן וואס
עס וועט ווייטער זיין.
מיר האבן זייער געוואלט אז מען
זאל עס נישט דארפן נוצן ,אבער צום
באדויער ,האט מען עס געמוזט נוצן.

וואס קענט איר זאגן איבער די
מאסיווע רעאקציע פון די היימישע
קאמיוניטי אינעם פלאזמא פראיעקט?
ענטפער :מען איז אויסערגעווענליך
באגייסטערט איבער דעם ווארעמען
אפרוף ביי די היימישע קאמיוניטי
צו שענקען פלאזמא .אין רעאליטעט
איז די וויירוס צוריקגעקומען ,און

די פלאזמא איז זייער נויטיג צו היילן
די אנגעשטעקטע .אז די אידישע
קאמיוניטי האט זיך אנגעשלאסן אין די
באמיאונגען צו העלפן אנדערע ,איז דאס
פאר זיי מורא'דיגע זכותים ,נישטא קיין
גרעסערע זאך ווי ראטעווען דאס לעבן
פון אנדערע.

ביי די ערשטע רונדע "פלאזמא
דרייוו" ,איז מען אראפגעפארן ביז
פענסילוועניע צום ביישטייערונג
פראצעדור ,איך בין טאקע אויך געווען
איינע פון די ,ווילן מענטשן וויסן ווי אזוי
די געשאפענע פלאזמא האט למעשה
געווירקט ביי קאוויד פאציענטן?
מען

ענטפער :ערשטנס דארף
באדאנקען יעדן וואס איז געקומען.
מען דארף פארשטיין ,איבעראל אין
לאנד איז מען געווארן באטראפן פון
קאוויד ,אבער ביי אונז – די חרדי'שע
געמיינדע – האט עס זייער שווער
אפעקטירט ,און מען מוז ארויסהייבן ווי
אזוי ענק האבן רעאגירט דערצו .מען האט
אנערקענט דעם מציאות ,און מען איז
געווארן אנטשלאסן דאס צו באקעמפן.
עס איז ממש צום באוואונדערן ווי
אזוי מענטשן האבן זיך מאביליזירט צו
העלפן ארגאניזירן אזא פארצווייגטע
אונטערנעמונג.
דעמאלט האט מען געארבעט מיט
די "מעיא קליניק" און מען איז געפארן
צום בלוט-באנק אין פענסילוועניע
פאר'ן פראצעדור צו שענקען בלוט ,וואס
איז פארזיכטיג געזאמלט געווארן ,און
דערנאך גענוצט געווארן פאר קאראנא
פאציענטן .יענער פראצעדור האט טאקע
געדויערט אביסל לענגער ,אבער עס איז
געווען גאר וויכטיג ,און האט ווירקליך
געראטעוועט לעבנס.

נאך א סיבה פארוואס מענטשן אין
אונזער קאמיוניטי נעמען די מי צו
ביישטייערן ,ווייל מיר ווילן צייגן פאר
אונזערע שפיטעלער און דאקטוירים אז
מיר העלפן אויך ַארויס אינעם שווערן
מצב ,און מיר האבן ,ליידער ,אסאך
היימישע אידן אין שפיטעלער ,נישט
דוקא פאר קאוויד ,און עס איז זייער
שווער דער מצב ,מיר גלייבן אז אדאנק
די פלאזמא ביישטייערונג געט מען זיך
בעסער אפ ,ווי מען הערט טאקע אז אזוי
איז אין מאונט סיני ,ווייל מען שפירט אז
מען מוז צוריקגעבן .זאג איך ריכטיג?

ענטפער :אבסאלוט .מיר זענען אויף
די פראנט-ליניעס די גאנצע צייט ,און
איך קלער אז מאונט סיני איז די פלאץ
וואס האט די מעגליכקייט זיך אפצוגעבן
מיט פאציענטן אויף א פערזענליכן
לעוול ,און מען מוז געדענקען אז דאס
אנפירן דעם פלאזמא פראגראם פאלט
זייער שווער אויף די שפיטאל ,צי
אינעם אדמינסטראטיוון פליגל ,צי אין
די ריסוירטש אינסטיטוציעס ,און די
נאכפראגע פאר פלאזמא איז גרויס,
און אז די קאמיוניטי שטעלט זיך אזוי
שיין צו ,ערוועקט דאס א גוטן ווילן,
עס שאפט א געוויסע סארט שותפות,
צוזאמענארבעט מיט מאונט סיני ,וואס
איז אייגענטליך א אידישע שפיטאל,
ווייל מען זעט ווי שיין די אידישע
קאמיוניטי טוט קעגנקומען דעם
פראיעקט ,מען שפירט דעם קאנעקשאן
וואס מען איז גרייט צו ארבעטן צוזאמען,
און דאס גייט הין-און-צוריק.
און דאס איז נישט געצוימט דוקא
צו מאונט סיני ,נאר אפילו אינעם
גלאבאלן לעוול .מען זעט אז די אידישע
קאמיוניטי איז געטריי צום שפיטאל,
מען איז א געמיינדע מיט וועם מען קען
ארבעטן פאר'ן וואוילזיין און אינטערעסן
פון די שפיטעלער .עס איז טאקע דא
רעגולאציעס מצד די גאווערמענט וואס
מען קען נישט אוועקנעמען ,אבער
פונדעסטוועגן איז דא גענוג וואו מען
קען יא זיך צושטעלן ,ווצב"ש אריינלאזן
עסן ,טלית ותפילין ,ד' מינים אום סוכות,
וכדומה ,וואס מיר קענען זיך צושטעלן
דערצו.
ממילא איז זייער וויכטיג די פלאזמא
ביישטייערונג אויך פון דעם אספעקט,
ווייל די שפיטאל זעט אז מ'איז גרייט צו
ארבעטן מיט זיי.

צו הערן די אויספירליכע
אינטערוויאו רופט ַאריין אין 'וחי בהם'
אויף  .951-1133ביי די אנטי באדי
טעסטינג אפטיילונג אויף נומער 2
א גרויסן דאנק ,דר .בענדער און דר.
שאשקעס ,איר זאלט געבענטשט ווערן
מיט אלעם גוטן ,איך פארשטיי אז די
ארבעט איז גארנישט לייכט ,און מיר
זענען אלע מתפלל אז איר זאלט נישט
האבן א שטאך ארבעט ...משיח זאל
קומען ווי שנעלער און אלע קראנקע
וועלן אויסגעהיילט ווערן ,און מיר
וועלן זיך זען צוזאמען אין ירושלים.
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ווייטער .מיר האבן באמערקט אז
עפעס גייט פאר ,ער איז געווענליך מער
געלאסן און איז נישט אזוי נחפז לדרכו,
און דייקא דאס האט אונז געטריבן דעם
נייגער צו דערגיין מה היום מיומים.
דער איד האט צוליב געטאן און
געשאנקען עטליכע ווערטער צו
איינשטילן דעם 'נודניק' .ער איז אצינד
א הולך לדבר מצוה .א וואך פריער איז
ער געגאנגען טעסטן זיין בלוט ביים
מאביל ביי עזרת חולים ,און ער איז
פרייליך אז די רעזולטאטן פארציילן אז
זיין אנטיבאדי לעוול איז גענוג הויעך
צו קענען שענקען "פלאזמא" פאר חולי
ישראל.
עטליכע טעג שפעטער באגעגן איך
נאכאמאל דעם איד ,ווען א שיינענדע
שמחה אויף זיין געזיכט פארציילט אז
ער האט עפעס פרייליכס צו דערציילן.
"איך האב מקיים געווען די מצוה פון
'וחי אחיך עמך'" זאגט ער מיט רגש.
וואס הייסט? האסט געשטיצט א איד'ס
פרנסה? האסט אייגעקויפט אין א אידישע
געשעפט? "איך האב געגעבן פאר א איד
'חיות' ,לעבן ,פשוטו כמשמעו" פירט ער
אויס מיט א שמחה דקדושה".
ער האט אונז גערן דערציילט איבער
זיין רייזע קיין מאונט סיני ,און איבער'ן
פראצעדור ווי אזוי מען נעמט ארויס די
לויטערע פלאזמא פונעם בלוט צירקו-
לאציע וואס ווערט דערנאך געשאנקען
פאר וויירוס ליידענדע וועלכע ווערן
ב"ה וואונדערליך געהיילט.
דאס איז א געשיכטע פון א יחיד וואס
שפילט זיך אפ רעגלמעסיג די לעצטערע
וואכן ,וביתר שאת די לעצטע טעג ,ווען
"וחי בהם" האט אנגעהויבן א פרישע
מאסיווע רעקרוטירונג פון פלאזמא
ביישטייערער ,צו העלפן די "מאונטי
סיני" שפיטאל אויסצופירן מיט
ערפאלג איר לעבנסוויכטיגער פראיעקט
אויפצוקומען מיט א "פלאזמא רפואה".
די נייע רפואה וועט בעזר השי"ת
קענען היילן קאוויד-פאציענטן אויף
א לייכטן און שנעלן צוגאנג ,וואס
אנשטאט זיי זאלן מוזן קומען אין
שפיטאל צו געניסן פלאזמא דורך
אינטערווינעס ,וועט דאס אצינד זיין אין
פארמאט פון א מעדיציני-שע פיל .אויך
באיכות ווערט דאס אהער-געשטעלט
פיל ווירקזאמער ,ווי עס ווערט אין די
יעצטיגע וואכן פארענדיגט די טיפע
מעדיצינישע שטודיעס און טרייעלס,
צו גרייט מאכן דעם פיל צום בעסטן
באנוץ.
נאך צוריק אין יולי למס' ,האט מאונט
סיני אנגעהויבן ארבעטן אויף די נייע
רפואה ,אין צוזאמענארבעט מיט א
מערילענד קאמפאני ,אינעם פארזוך
צו דעוועלאפן און אויספרובירן אן
אנטיבאדי-רייכע פראדוקט ערצייגט
פון פלאזמא .אנהויב אקטאבער למס'
איז אריין אין קראפט די "טרייעל"
פאזע ,ווען די נייע רפואה ווערט
איינגענומען דורך קאוויד-פאציענטן

אין אמעריקאנער ארמיי באזעס ,און
ביים ענדע קאלענדער-יאר איז געשאצט
צו זיין פארטיג מיט'ן טרייעל .און אויב
די ווייטערדיגע פראצעדורן פארט
בעז"ה ווי געפלאנט ,וועט די רפואה
האפנטליך זיין גרייט צום אלגעמיינעם
באנוץ אין אנהויב  '21למס' .און סיי
וועלכע אידיש קינד זאל בַאטרָאפן
ווערן פונעם וויירוס ה"י זָאל דער
דָאקטָאר קענען פַארשרייבן דעם פיל
ָאנע דַארפן ַאריינגיין אין ַא שּפיטָאל.
צו קענען ערצייגן א גרויסן קוואנטום
פון די נייע רפואה ,איז מאונט סיני
אנגעוויזן אין א פארגרעסערטן צאל
פלאזמא ביישטייערער ,און עס איז
נישט גענוג דער דורכשניטליכער צאל
וואס זענען געקומען געבן פלאזמא
ביז איצט .די שפיטאל איז דעריבער
ארויס מיט א קריטישע ווענדונג צו די
אלגעמיינע בַאפעלקערונג צו קומען
ביישטייערן פלאזמא ,און גענוי ווי
אין פארגאנגענהייט ,איז דער רוף
בעיקר געענטפערט געווארן צווישן די
היימישע געגענטער איבער ניו יארק,
ובפרט אין שטאט קרית יואל ,וואו
איבער  100אידן האבן בייגעשטייערט
פלאזמא בלויז ביי די צווייטע כוואליע!
(אין קאנטראסט מיט נישט-אידן ,רעדט
מען פון ממש איינצלנע).
אין די יעצטיגע טעג איז אריין
אין שוואונג די פרישע פאזע אינעם
"פלאזמא דרייוו" אין וואס "וחי
בהם" איז ווידער איבערראשט פון
די ווארעמע רעאקציע פונעם ציבור
וואס שטראמט אין די מאסן צום
"טעסטינג מאביל" ביי עזרת חולים,
וואס אין ליכט פונעם גרויסן נויט פאר
ביישטייערער ,איז אפגעשאפן געווארן
דער סיסטעם פון אפוינטמענטס ,נאר
דורכאויס די באשטימטע שעה'ן קען
מען ארויפקומען צום מאביל זיך טעסטן
דורך א וואלק-אין.
ווי אויך איז איינגעשטעלט געווארן
א רוט ווען דער מאביל פארט ארום
איבער די שטאט ,צו שענקען לייכטע
צוטריט פאר'ן עולם אנטיילצונעמען
אין די טעסטינג ,אויף וואס יעדער
קוקט אוודאי ארויס אז די רעזולטאטן
וועט זיי אינפארמירן אז זיי זענען
קוואליפיצירט אלס פלאזמא נדבן וואס
וועט בעז"ה ראטעווען אידישע לעבנס,
און בכלליות שפילט דאס א דירעקטע
ראלע אין א בעסערע צוזאמענארבעט
און אוזן קשבת ביי די שפיטעלער,
ובפרט ביי מאונט סיני ,ווען עס קומט
צו אידישע פאציענטן ,וואס ווי באקאנט
איז דאס היינט צוטאגס ,ווי קיינמאל
פריער ,הצלת נפשות ממש.
עס ווערט אויסגעדרוקט א גרויסער
יישר כח פאר די הנהלה פונעם בארימטן
"רפואה העלט צענטער" פון שיכון
סקווירא וואס זיי האבן צוגעשטעלט
איינע פון זייערע מעדיקל מאבילס מיט
וואס מען טוט אצינד דורכפירן דעם
מאביל טעסטינג דרייוו.

הקריה
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חברה הצלה קאלום
"חברה הצלה קרית יואל"
האנדלט איין נייעם הצלה קאר"
פילייכט ליינט איר א נייעס פון פערציג יאר צוריק ,אויב
נישט פריער ,אן עפאכע ווען חברה הצלה האט נאכנישט
פארמאגט א 'הצלה-טראק' ,און אירע וויקעלס זענען
באשטאנען פון קארס אדער העכסטנס מיני-ווענס...
אין אן ערנסטן טאן ,חברה הצלה איז אלעמאל
אויסגעשטאט מיט א "הצלה-קאר" ,וואס איז געאייגענט
פאר די פאראמעדיקס ,וועלכע פארן ארום צו באהאנדלען
פאציענטן אין הייזער ,אדער ביי סיי וועלכע סיטואציע
ס'מאכט זיך און מ'דארף נישט נוצן א טראק ,אבער פארט א
שטיקל הצלה-אויסגעשטאטע וויקעל ,שטייט צודינסט דער
קאר וואס איז אויסגערישט מיט וויכטיגע מעדיקעל סופליי
און צוגעהערן פאר'ן באנוץ פונעם פאראמעדיק.
אויך ווערט דער קאר גענוצט אין די שבתים וימים טובים,
דורך די גוים וועלכע פירן דערמיט דורך פארשידענע
וויכטיגע אויפגאבעס פון חברה הצלה ,ביי קאלס וואס קען
נישט עפ"י הלכה באהאנדלט ווערן דורך א איד.
דער פריערדיגער קאר איז געווען אין באנוץ עטליכע יאר,
און פונעם נאכאנאנד באנוץ איז עס נאטירליך געווארן שנעל

אפגעדינט ,אין בלויז צוויי יאר האט עס פארנוצט "פופציג
טויזנט מייל" בלויז פון ארומפארן אין קרית יואל! אזש
מ'האט שוין געמוזט איינהאנדלען א נייעם ,וואס איז ,ווי
ערווענט ,נארוואס אריין אין באנוץ ,נאר אויף שמחות...

נייע "בעזעם טראק"
שוין אין באנוץ
אין די פארגאנגענע טעג איז
עמטליך אריין אין באנוץ די נייע
"בעזעם טראק" וואס איז א שטיק
צייט צוריק איינגעהאנדלט געווארן
דורכ'ן ווילעדזש "פובליק ווארקס"
דעפארטמענט.
ווי שוין באריכטעט בשעתו איז
דער איינקויף געקומען אין רעזולטאט
פון דעם וואס די ביז איצטיגע בעזעם
טראק האט אנגעהויבן צייגן אלטקייט
סיגנאלן און מ'האט איינגעזען אז נאך
אביסל וועט דאס אנציען ,און אויב
וועט מען נישט קויפן שוין יעצט א
נייע טראק וועט מען זיך איין טאג
דערזען אן א טראק.
צוערשט האט מען נאכגעפארשט
וועלכע סארט טראק איז דאס בעסטע
געאייגנט פאר די קרית יואל'ע
גאסן ,און ווי דער שטייגער פון
אלע צרכי העיר האט מען עס דאן

ארויסגעשטעלט פאר א ביד פאר אלע
פירמעס וואס ספעציאליזירן זיך אין
מאכן אזעלכע טראקס .ענדגילטיג
האט די "טרייאס" פירמע געווינען
דעם ביד.
די טראק איז ערצייגט געווארן
שפאגל-ניי ביי די פירמע
הויפטקווארטיר ,און מיט'ן ערגענצונג
איז דאס אפגעליפערט געווארן קיין
קרית יואל וואו ס'איז דאהי צוערשט
אריבער די נויטיגע "אינספעקשאנס"
דורכ'ן פובליק ווארקס ,און אצינד
טוט עס שוין ווירקליך בעזעמען
און וואשן די קרית יואל'ע שטראזן
איינמאל א וואך ,ווען מיט די
פארגעשריטענע מעכאניזם טוט
עס אריינכאפן אלע אנגעזאמלטע
שמוץ און דערצו וואשן די גאס מיט
ספעציעלע רייניגונג מאטעריאלן
געאייגנט פאר ראודס.

פלאן פאר דעעש-
נינינדזשער ראוד
(פארזעצונג פון זייט )5

אין דינסט ,און א גרויס טייל דערפון
איז געווען טאקע צוליב דעם וואס
דער שטח וואו דער ראוד איז געבויט
געווארן איז געווען א וועט-לענד און
מען איז אויסגעשטאנען פארשידענע
שוועריגקייטן בעפארן און בשעתן עס
בויען.
דעריבער ,כדי דער ראוד זאל
קענען געבויט ווערן ,וועט דאס מוזן
דורכגיין מערערע שטודיעס ,און
דערנאך צוקומען צו אפראוועלס פון
די סטעיט  ,DECוואס דאס אליינס איז א
פראצעדור וואס קען זיך פארציען פאר
חדשים לאנג  -אויב נישט נאך לענגער.
באזונדער דארף מען צוקומען צו
קאונטי פערמיטן ,צוליב וואס דער ראוד
וועט ווערן בהאפטן מיטן קאונטיר רוט
.105
אין די זעלבע צייט נעמט מען אויך
אין באטראכט די טעכנישע חלקים
דערפון וואס צוליב וואס עס ווערט
געבויעט אויף אזא פלאץ אין צוגָאב
צו דעם פַאקט ַאז דער קַאונטי רוט 105
איז מיט ַארום  25פוס העכער ,ווָאס דָאס
מיינט ַאז דער רָאוד דארף זיך ציען גָאר ַא
לַאנגע שטרעקע אויף ַאזַא בריק געביידע
(ָאווערּפעס)ַ ,אזוי זענען די פלענער
צוגרייטונגען היבש קאמפליצירט און
פעלט זיך אויס אריינצולייגן גאר אסאך
אינדזשענירונגען דערין.
די הנהלת הקריה האט איצט
געענדיגט די פאזע פון צוגרייטן די
דעזיין פלענער ,אינאיינעם מיט די
אינדזשענירן וועלכע האבן שוין
אהערגעשטעלט א פלאן וויאזוי מען
וועט עס קענען אהערשטעלן.
די פלאן לויטעט אויף א לכתחילה'דיגע
מהלך פון מאכן א גלייכער וועג וואס

 2פרישע פאראמעדיקס
אנגעגרייט אויף יו"ט
שמחת תורה
זיך גרייטנדיג צום יו"ט שמחת תורה,
האט "חברה הצלה" צוגעגרייט  2פרישע
פאראמעדיקס ,מער ווי געווענליך,
צו זיין גרייט צו רעאגירן על כל צרה
שלא תבוא מיט א פארשטערקערטע
מעדיצינישע קראפט.
די צוגאבע פאראמעדיקס איז
געטריבן געווארן פונעם פאקט אז די
שטאט קרית יואל ווערט באלאגערט
מיט א ריזיגער עולם געסט פון
אומעטום ,זייענדיג דאס ערשטע מאל
וואס כ"ק מרן רבינו שליט"א האט
געפראוועט דעם יו"ט דאהי אין קרית
יואל ,האט הצלה געשפירט דאס אחריות
צו דעזיגנירן  2פרישע פאראמעדיקס
וואס זאלן שטיין גרייט גאנץ יו"ט צו

דעקן קאלס וואו מ'האט זיי געברויכט.
לויפן אויף קאלס באדייט אלעמאל
מסירת נפש ,אבער אין אזעלכע זמנים
ווי שבת ויו"ט איז דאס פי כמה ,און
ווער רעדט נאך ווען ס'פארלאנגט
זיך אריינצופארן מיט א פאציענט אין
שפיטאל ,איבערהויפט אינמיטן די
הקפות ,די שענסטע און געהויבענסטע
מאמענטן פון יאר ,אבער ישראל
קדושים ,די העלדישע ארבעט פון
אלע הצלה וואלונטירן וואס האבן זיך
אזוי געטריי אוועקגעגעבן למען חולי
ישראל ווען אימער דורכ'ן יו"ט האט
געבליטשקעט מיט'ן פולסטן גלאנץ,
וואס נאר דער באשעפער קען זיי
באצאלן דערפאר.

זאל זיך ציען גראד ארויס פונעם דריי
אויף דעעש ביז קאונטי ראוט 105
(זעה בייגעלייגטע פלאן) ,אבער ווי די
אינדזשענירן זאגן איז דא שאנסן אז
מען וועט זיך מעגליך אנשטויסן מיט
וועט-לענד וואס וועלן שטערן פון גיין
גלייך ,דאן איז דא א צווייטע וועג פון
עס מאכן אביסל געדרייט וואס דאס
איז ווי פארשטענדליך אביסל מער
קאמפליצירט מיט דעטאלן.
אפילו אויפן גלייכן ּפלאן ,וועט דער
ראוד אבער דארפן האבן אסאך מער
ארבעט און אפקאסטן אסאך מער געלט
ווי פשוט פלאסטערן א ראוד .דער ראוד
וועט מוזן אונטערגעהאלטן ווערן פון
ביידע זייטן מיט פעסטע ריטעינינג-
ווענט כדי נאכצוקומען די רעגולאציעס
צו קענען בויען אויף וועט-לענד.
און אזוי זענען דא נאך פארשידענע
גרעסערע און קלענערע איינריכטונגען
ווי דאס איינשטעלן בַאריקַאדעס ביי די
זייטן ,מאכן טוירן-לעינס ,בַאלייכטונגען
לענגאויס דעם גַאנצן רָאוד ,און נָאך ַא
רייע קָאסטבַארע דעטַאלן ,וואס פעלן
זיך אויס אריינצולייגן אין צוגאב צו
דעם ראוד כדי דאס זאל ווערן אפראווד
ביי די סטעיט און די קאונטי.
ַאצינד נאך וואס אלע פלענער זענען
פארטיג געווָארן בס"ד ,ווערט דאס
אריינגעשיקט צו די קאונטי און די
סטעיט אגענטורן פאר אפראוועלס,
וואס געווענליך ארבעטן די סארט זאכן
אז עס קומט צוריק מיט פארשידענע
פארלאנגען און טוישונגען וואס מען
דארף אהערשטעלן ,און אזוי קען עס
גיין לַאנגע חדשים אהער און אהין
עטליכע מאל ,מען לייגט צו און מען
פוצט עס צו ביז ווילאנג עס ווערט
אהערגעשטעלט מיט אלע דעטַאלן צו
די צופרידענהייט פון ַאלע אגענטורן,
און דאן קען מען בסייעתא דשמיא
אנהייבן מיט די פאקטישע ארבעט
פון בויען דעם ראוד ,וואס דאס וועט
ווי פארשטענדליך אריינציען אין גאר

גרויסע קאסטן כדי נאכצוקומען אלע
רעגולאציעס ,און אזוי אויך נעמט דאס
א שטיק צייט ביז עס ווערט פולקאם
גרייט און פארזיכערט צו קענען עפענען
פארן פובליק פארקער.
ווי עס שטעלט זיך ארויס איז דאס
ווייט פון א פשוטע אינטערנעמונג,
און היבש קאמפליצירט סיי מיטן
אויפקומען מיט א פאסיגן פלאן ,און
סיי די קאסטן דערפון זענען גאר גרויס,
אבער נאכן עס גרינטליך דורכטון און
באטראכטן אלע מעגליכע אפציעס
האט דער הנהלת הקריה איינגעזען
אז דאס וועט בעז"ה ברענגען די
בעסטע רעזולטאטן און וועט זיין גאר
א פראקטישער איינריכטונג פאר די
תושבי הקריה ,דעריבער איז באשלאסן
געווארן אז מען לאזט זיך אריין דערין,
און מען האפט בקרוב צו קענען מעלדן
ווייטערדיגע אפדעיטס.
ווי געשריבן האלט מען אצינד
געענדיגט די פאזע פון אהערשטעלן
די דעזיין פלענער פאר אפראוועלס,
דעריבער איז נאך דערווייל נישט שייך
פאראויסצושאצן ווען דער פראיעקט
וועט זיין פארטיג ,אבער די הנהלת
הקריה ארבעט איבערמידליך עס
צוצואיילן זיך רעכענענדיג מיטן פאקט
אז מען קען נישט זיצן מיט פארלייגטע
הענט און ווארטן מיט די ארבעט אויף
ווען די טויזנטער נייע דירות וועלן שוין
שטיין גרייט ,און עס איז צו ערווארטן
האפענטליך בקרוב צו קענען ברענגען
נענטערע און פונקטליכערע דעטאלן.
דערווייל זענען ַאלע איינוואוינער
מתּפלל צו השי"ת ווָאס איז דער 'מלך
ּפורץ גדר ואין מוחין בידו' ,היה עם
פיפיות שלוחי עמך בית ישראל ַאז די
ּפלענער זאלן נושא חן זיין בעיני השרים
און עס זָאל קענען פַארווירקליכט ווערן
צו די צופרידנהייט פון ַאלע רייזענדע,
און ַאזוי אויך פאר די זיכערהייט פון די
טויזנטער פיסגייער דָא אין שטָאט.
הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה..

הקריה
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די געהאלט-גיידליינס פאר'ן  HEAPפראגראם!
פאר די וועלכע זענען אנגעוויזן דערויף

~~~~~~~
אילוסטראציע פון די  ’20-’21אינקאם-גיידליינס צו קענען בענעפיטירן פונעם "היעפ" פראגראם
וואס העלפט דעקן די קאסטן פאר הייצונג און לעקטער

אנגעהויבן פון נאוועמבער  01למס'
[איר וועט באמערקן אז א גרויס טייל "מידל-אינקאום" פארדינער זענען אויך בארעכטיגט צו געניסן פונעם
פראגראם ,אויב זיי דארפן אנקומען דערצו]
יערליכע אינקאם בארעכטיגט פאר היעפ

$39,144
$48,360
$57,564
$66,780
$75,984
$77,712
$79,440
$81,168
$82,896
$85,032

$6,636

גרויסקייט פון די פאמיליע
 - 2צב"ש מאן און פרוי
" - 3

מיט איין קינד

" " - 4

צוויי קינדער

" " - 5

דריי קינדער

 " " - 6פיר קינדער
 " " - 7פינף קינדער
" " - 8

זעקס קינדער

" " - 9

זיבן קינדער

" " -10

אכט קינדער

" " - 11

ניין קינדער

ביי מער פערזאנען ,לייגט צו פער קינד

צו אפלייען רופט אויף845-291-2002 #1:
פאר סיי וועלכע הילף סקעדזשועלט א פערזענליכע אנפוינטמענט דורך אריינרופן אין

ווילידזש קאמיוניטי סאשעל סערוויס דעפארטמענט
783-8300 #9
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נבנה על ידי הרבנית הצדיקת תליט"א

הקריה
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אינפארמאטיווער שמועס איבער ווידער-אויפלעבונג פון

"וחי בהם"

טעלעפאן ליניע
אפגעהאלטן מיט מו"ה אהרן יוסף לאנדא הי"ו,
"וחי בהם העלט קאאליציע" מיטגליד

פראגע :א גוטן ר' אהרן יוסף,
ווען האט די ליניע ,די שוין היינט
קאנטע נומער  951-1133ווידער
בא ַ
ַ
אויפגעלעבט?

ענטפערַ :אריינטרעטנדיג אינעם
נייעם יָאר תשפ"א בין כסא לעשור האט
מען צוריק אקטיוויזירט די ליניע .מען
האט אנגעהויבן יעדן טאג געבן אן
אפדעיט וואו עס האלט די האספיטאלי-
זאציע ציפערן ,און בכלל איבער'ן
מצב פון קאראנא אין קרית יואל .אויך
האט די ליניע געשפילט – און שפילט
נאך אלץ – ַא גאר וויכטיגע ראלע
אין אריינברענגען דעם ציבור אינעם
קריטישן "פלאזמא דרייוו" ,דינענדיג
אלס פארבינדונג צווישן דעם ציבור און
די וחי בהם פלאזמא אפעראציע.
פראגע :וואס האט מען געצילט
מיט'ן מחדש זיין די ליניע?

ענטפער :זייער פשוט ,האלטן דעם
עולם אינפארמירט איבער'ן מצב .מען
האט זייער אכטונג געגעבן נישט צו
ח"ו אנזייען א פאניק ,וואס אייגנטליך
האט מען באמת נישט געהאט פון וואס
צו ווערן פארפאניקט ,ווי די צוהערער
האבן געוויס מיטגעהאלטן ,ווי אזוי די
נומערן גייען בלויז אויף אראפ ,ב"ה.
אבער דער עיקר שבעיקרים ,איז
אונזער ציל צו קענען איין טאג מעלדן אז
אלעס איז ב"ה מסודר ,נישטא קיין איין
האספיטאליזאציע ,קיין איין אקסעגין-
אין-הויז פאציענט ,אלע אידישע
קינדער זענען געזונט און שטארק .און
אצינד אינעם צווייטן העלפט פונעם
חודש חשון קוקט עס נישט אויס צו זיין
ַא ווייטע רעַאליטעט בעז"ה.
פראגע :וואס איז אזוי וויכטיג אז די
איינוואוינער זאלן וויסן איבער'ן מצב?

ענטפער :איז אזוי .פון איין זייט
האט מען געוואלט אז מענטשן זאלן
וויסן וואס עס גייט באמת פָאר ,און מען
זאל זיין געווארנט; אז עמיצער שפירט
סימפטאמען ,זאל מען דאס נישט
אוועקמאכן און פארנאכלעסיגן דאס
בריאות פון זיך און אנדערע ,נאר מען
זאל זיך אבאכט געבן און טאן וואס מען
האט צו טאן.
דאס איז געווען די מיסיע פון וחי
בהם נאך ביי די ערשטע כוואליע.

די ליניע האט פאר עטליכע חדשים
נאכאנאנד געהאלטן אינפארמירט דעם
עולם איבער אלעס ארום דעם מצב ,סיי
מיט טעגליכע באריכטן און סיי מיט
אקטועלע שמועסן מיט געזונטהייט
עקספערטן און עסקנים אויף די פראנט-
ליניעס ,און נאך א צאל וויכטיגע
אפטיילונגען וואס דער סיסטעם האט
פארקערפערט.
ארום שבועות צייט ווען דער מצב
הָאט זיך ב"ה גענצליך בארואיגט,
זענען מענטשן אויטאמאטיש צוריק
אריין אין שוואונג ,אנדעם וואס
איינער זאל אויסרופן "רבותי אלעס
איז שוין מסודר" ,נאר דאס לעבן האט
זיך אנגעהויבן נארמאליזירן פון זיך
אליין .צום באדויער ,פאר ר"ה צייט
האט זיך אנגעהויבן א פרישע כוואליע
פון קאראנא קעיסעס ,און מען האט
איינגעזען אז מען מוז איינמעלדן
דעם עולם וואס עס גייט פאר ,ווייל
אייגענטליך האט מען דאך קיינמאל
נישט געמאלדן אז עס איז אויס ,אלעס
איז צוריק געהעריג.
פראגע :ווי אזוי טאקע האט מען
מצליח געווען צו האלטן דעם עולם
רואיג ,טראץ די באריכטן איבער
האספיטאליזאציעס?

ענטפער :דאס אליינס אז דער מצב
איז באמת נישט געווען געפערליך.
ס'האט ב"ה קיינמאל נישט געהאלטן ביי
דעם אז "הונדערטער אידן" זענען אין
שפיטאל .דער הויכפונקט איז געווען
צווישן ראש השנה און יום הקדוש,
ווען מען האט באריכטעט איבער
מאקסימום  70אידן וואס מוטשען זיך
מיט'ן וויירוס ,דערפון ארום דרייסיג
אין שפיטאל ,און דאס איבריגע ווערן
באהאנדלט מיט אקסעגין אין די הייזער.
פראגע :אויב דענק איך גוט,
אנהויב איז אויך געווען טעגליכע
באריכטן אויף די ווענט אין בתי
מדרשים ,פארוואס האט זיך דאס
אויפגעהערט?

ענטפער :פון 'וחי בהם' זענען די
מעלדונגען אויסדרוקליך נישט געליפ-
טערט געווָארן אויף קיין שום סָאציַאלע
מידיַא נעצן ,אויך נישט אויף קיין
שום אימעילס אפילו בלויז היימישע,

די מעלדונגען זענען איבערגעגעבן
געוווארן בלויז אויפן טעלעפָאן און אין
די בתי מדרשים .נאר ווָאס דען? איינער
האט געכאפט א בילד פונעם צעטל,
און דאס געשיקט ווייטער .נישט לאנג
דערויף זענען די האספיטאליזאציעס-
ציפערן באריכטעט געווארן אין די
אנגלא-אידישע מידיא נעצן ,און ס'האט
אנגעברענגט גרויס שאדן.
צום וויפילטן מאל האט דאס געשאנ-
קען א לעקציע איבער די שעדליכע
קאנסעקווענצן וואס דאס בילדער און
קליפס כאפעריי ברענגט אן .האפנטליך
האט מען זיך שוין יעצט גוט געלערנט,
און פון היינט און ווייטער וועלן
מענטשן זיין בעסער געווארנט.
פראגע :ווי אזוי איז געווען
די פידבעק פון די ליניע?

ענטפער :די רעאקציעס פונעם ציבור
איז געווען אין א שטארק פאזיטיווע
נוסח .מען האט דאס געהערט סיי
פערזענליך פון מענטשן ,און סיי
פון מעסעדזשעס וואס מען האט
איבערגעלאזט אויפ'ן סיסטעם .במשך
די טעג האט מען געלאזט זייער אסאך
מעסעדזשעס.
א גאר שטארקע חיזוק איז געווען
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אן הודעה פון א פראמינענטן דיין
אין מאנסי ,א מורה הוראה מיט אסאך
שואלים ,וואס ער האט מייעץ געווען
מענטשן מיט'ן וויירוס ,אדער מיט
סימפטאמען ,צו בלייבן אינדערהיים
אויך אויף שבת וימים טובים און יום
הקדוש ,באזירט אויף דעם וואס ער
האט מיטגעהאלטן די קרַאנטע און
פונקטליכע באריכטן אויף די וחי בהם
ליניע.
אין מאנסי ,אדער ערגעץ אנדערשוואו
האט נישט עקזיסטירט אזא סארט קוואל
פון קראנטע און נאכאנאנדע באריכטן
איבער'ן מצב ,און נאר אדאנק אונזער
ליניע האט ער געקענט וויסן דעם מצב
אין די היימישע געגנטער ווָאס מען
הָאט זיך שוין איבערצייגט ַאז סדנא
דארעא חד הוא ,און דערויף שוקל זיין
לדעת המעשה אשר יעשון .עס איז אונז
באמת געווען א חיזוק ,נישט וויסנדיג
ווי אפעקטיוו די באריכטן זענען ,אפילו
אינדרויסן פון די קרית יואל'ע גרעניצן.
אויך האבן מיר געהאט שטארקע
פידבעק אינעם אופן ווי אזוי מען
האט געגעבן די באריכטן ,רואיג און
געלאסן ,און אמת'דיג ,צו שאפן דעם
ריכטיגן תועלת ,אז מענטשן זאלן
וויסן וואס עס גייט פאר צו קענען זיין
באהיטן ,אבער אין דער זעלבער צייט
נישט ווערן פאראנגסט .מען האט אויך
שטארק באדאנקט איבער דעם וואס מען
האט כסדר דערמאנט ביי די טעגליכע
שמועסן איבער'ן פליכט פון מתפלל
זיין ,זאגן תהילים און מעורר זיין רחמי
שמים ,וואס האט באמת א שאקל
געגעבן די צוהערער צו טאן למעשה.
פראגע :אויסער די טעגליכע
באריכטן ,איז אויך געווען
ספעציעלע שמועסן?

ענטפער :יא ,קודם וועגן די טעגליכע
באריכטן ,וויל איך צולייגן א ווארט.
דער באריכט איז געגעבן געווארן
דורך הרה"ח ר' יואל מיטטעלמאן
הי"ו דירעקטאר פון עזרת חולים העלט
צענטער ,וואס אלס א מעמבער אינעם
וחי בהם העלט קָאַאליציע ,איז ער
פַארבינדן מיט ַאלע רפואה און העלט
ָארגַאניזַאציעס אין שטאט.
עס איז אונז געווען א דערגרייכונג
און שטארק אויפטו אים צו האבן
טעגליך אויף די ליניע .איך געדענק ווי
ביי די ערשטע כוואליע איז ער איינמאל
ארויפגעקומען געבן א שמועס וועגן
אנטי באדי טעסטינג ,אבער יעצט האט
ער זיך אוועקגעגעבן און געשאנקען
טעגליכע באריכטן ,וואס דער פועל
יוצא דערפון איז געווען אויסטערליש.

בנוסף האבן מיר אויך יעצט געהאט
עטליכע לענגערע שמועסן פון אנדערע
ארגעניזאציעס וואס זענען אנגעשלאסן
אינעם "וחי בהם" קאאלישען ,כאטש
וואס נישט אויף א פארנעם ווי ביי
די ערשטע כוואליע ,כמובן ,עס איז
בכלל נישט געווען דומה דער מצב צו
דעמאלט ,ב"ה .איינמאל האבן מיר
געהאט הרה"ח ר' בעריש שעהנברוין
הי"ו מיט וויכטיגע אנווייזונגען מטעם
די חברה הצלה ,איינמאל האבן מיר
געהאט הרה"ח ר' יואל שפיטצער הי"ו
פון רפואה העלפליין , ,וועגן דעם
מצב אין שפיטעלער ,און נאך עטליכע
שמועסן.
אויך איז כסדר ארויפגעקומען
הר"ר ארי' הערשקאוויטש הי"ו ,דער
געטרייער עסקן וועלכער פירט אן מיט די
פלאזמא אונטערנעמונג .וועגן פלאזמא
האבן מיר אויך געהאט א שמועס מיט
צוויי פראמינענטע אידישע דאקטוירים
פון מאונט סיני ,וועלכע זענען אקטיוו
מיט'ן פלאזמא פראצעדור ,דר .בענדער
און דר .שאשקעס .דאס איז געווען אין
די טעג פאר יוכ"פ.
פראגע :איר האט א חשבון
האבן
וויפיל מענטשן ָ
מיטגעהאלטן די ליניע?

ענטפער :יאָ  ,דער סיסטעם לאזט
וויסן וויפיל מענטשן קומען ארויף אויף
די ליניע .מען פאסט א מערקווירדיגע
שטריך צווישן די צאל האספיטאלי-
זאציעס און צאל צוהערער .ווי ערנסטער
דער מצב איז ,אלץ מער צוהערער איז
דא .לדוגמא ,די וואך פון פרשת נח
איז געווען א טעגליכע דורכשניט פון
 4טויזנט קאלס .מאנטאג פרשת לך
איז עס געפאלן צו  2,694קאלס ,און
היינט ,מיטוואך לך (בעת מיר שרייבן די
שורות) ,ס'איז יעצט  5:00נאכמיטאג,
האבן שוין גערופן א טאטאל פון 510
מענטשן ,וואס מיינט אז דעם טאג וועט
מען ענדיגן מיט ארום  1,500קאלס.
דאס שפיגלט זיך אפ אין די גאר
גוטע נייעס ,שוין עטליכע טעג אין א
צי וואס מ'האט נישט געהאט פרישע
האספיטאליזאציעס .מען דַארף ָאבער
וויסן ַאז עס איז נָאך לעת עתה דא
עטליכע אידן אין שפיטאל ווָאס זענען
נאך קריטיש .לאמיר האפן די אידן וועלן
זיך ערהוילן און בקרוב אהיימקומען
געזונטערהייטַ ,אז ווען איר וועט ליינען
די שורות וועט זיך קיינער מער נישט
געפינען בעזר השי"ת אין שּפיטָאל,
און מ'זאל קענען שליסן די ליניע מיט
א פרייליכע בשורה "נישטא מער וואס
צו מעלדן".

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל
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א פרישע בלעטל
אין קרית יואל

א זויבערע
שטאט

מיט די  3שפאגל-נייע אויסגערישטע גארבידזש טראקס
וואס פארמאגן די ספעציעלע ראבאטישע
"טיפּער גארביטש קענס" סיסטעם

STAR MEDIA

 נעמט אריין  95גאלאן
 וועט האלטן זויבער דעם שטאט
 וועט פארמיידן שמוץ אויף די גאסן

יעצט דא צו באקומען
פאר א זעלטן-ביליגע פרייז
STAR MEDIA

רופט די סאניטאציע דעפארטמענט:

845-783-8300 #8

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

"קרית יואל
בלאק וואוט"
(פארזעצונג פון זייט )8

איז דאס שטימען דורך די פאסט
געווען א פריוועליגיע וואס מען האט
געשאנקען פאר וויילער מיט פיזישע
באגרעניצינגען ,צו פאר אנדערע
אויסנאם סיבות צוליב וואס מען וועט
נישט קענען פערזענליך ארויסקומען
שטימען אינעם וואל-טאג ,איז פארהאן
אן אויסוועג צו שטימען דורכ'ן
"עבסענטי בעלאט".
אבער צוליב קאוויד האבן אלע
סטעיטס אויסגעברייטערט די אפציע
פון פאסט-שטימען ,אז יעדער וויילער
איז בארעכטיגט צו בעטן אן עבסענטי
און אריינשיקן זייער שטימע דורכ'ן
פאסט.
דאס האט געברענגט אז די גאנצע
שטאב פון די באורד אוו עלעקשאנס
איז מיטאמאל געווארן פארנומען און
פארטאן אפצונעמען הויפענס פאסט
און אימעיל פארלאנגען ,אפליינען און
פראצעסירן ,וואס איז א פארזיכטיגער
פראצעדור וואס פארנעמט גאר אסאך
צייט און מאטערניש.

דער קאמפליצירטער
"עבסענטי" סיסטעם

עס איז כדאי צו שענקען א
שטיקל אריינבליק אינעם עבסענטי
סיסטעם ,צו עטוואס ארויסהאבן די
קאמפליצירטקייט וואס עס טוט שאפן
ביי די פאסט אפיסעס און ביים באורד
אוו עלעקשאן אפילו ביי געווענליכע
וואלן ,אפגערעדט ביי די יעצטיגע וואלן
ווען מיליאנען האבן געשטימט אויף
דעם וועג.
ביז דער באורד אוו עלעקשאנס
באקומט צוריק אן אויסגעפילטע
בעלאט ,איז דָא ַא ּפרָאצעדור ווָאס
גייט הין און צוריק עטליכע מאל .דער

וואס דארף א בעלאט מוז צוערשט
אויספילן אן אפליקאציע וואס ווערט
צו אים אפגעשיקט פונעם באורד
אוו עלעקשאנס דורכ'ן פאסט אויפ'ן
פַארלַאנג פונעם וואויטער .מען פילט
אויס די אפליקאציע און מען שיקט
עס צוריק דורכ'ן פאסט צום באורד
אוו עלעקשאן ,און אויב איז דער
פארלאנגער קוואליפיצירט צו שטימען
דורך עבסענטי ,הייבט זיך אן א פרישע
פאסט-שיקעריי .עס ווערט אפגעשיקט
א בעלאט דורכ'ן פאסט ,דער וויילער
פילט דאס אויס און שיקט עס צוריק
דורכ'ן פאסט.
מען מוז טאקע נישט נוצן דעם פאסט
מיטל אינעם אהין-און-צוריק צירקל,
מען קען אויך גיין דירעקט צום באורד
אוו עלעקשאן אפיס צו אפנעמען אן
אפליקאציע און דערנָאך די בעלאט,
און ווי אויך קען מען דאונלאודן די
אַ ּפליקַאציע .אבער אין אלגעמיין גייט
עס דורכ'ן פאסט ,ווייל עפ"י רוב זענען
אנגעוויזן אין עבסענטי עלטערע און
דיסעיבילד לייט וועלכע גייען נישט
ארויס פון שטוב ,איבערהויפט אין
די יעצטיגע לאגע ווען דער גאנצער
צוועק פון "מעיל אין" שטימען איז
איינגעשטעלט געווארן פאר מענטשן
וואס זיצן אינדערהיים צוליב קאוויד.
אגב ,איז כדאי דא צו ערווענען ,אז
דאס איז די סיבה פארוואס די "אנ"ש
וואל קאמיטע" זוכט נישט א קאמפיין
פון "עבסענטי וואויטס" ,ווייל אויב
וויל מען אז די שטימע זאל טאקע
אפגעגעבן ווערן – די אפליקאציע אדער
בעלאט זָאל נישט ערגעץ אינדערמיט
בלייבן שטעקן אויף שטענדיג - ...מוז
מען דאס פערזענליך באגלייטן ביי יעדן
וויילער עקסטער ,ווָאס קָאסט ַאסַאך
צייט און הָארעווַאניע ,און הערשט
דערנָאך זענען "עבסענטי שטימעס"
מער אויסגעשטעלט צו קענען ווערן
גע'ּפסל'ט.

סוף פסוק :טרעינינגס היי יאר

סאשעל דיסטענס ווערט אפגעהיטן אין די באזונדערע ליניע
פאר מענער אין אשת חיל וואל לאקאל
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די אחריות'דיגע אינדארסירונגען
מטעם די 'קרית יואל אנ"ש וואל
קאמיטע' און גינסטיגע רעזולטאטן
ָ

אים געשאנקען די אינדארסירונג.
סקאופיס האט געווינען זיין צווייטן טערמין מיט 55,569
שטימעןַ ,אנטקעגן ַ ,47,741א חילוק פון ַארום  7טויזנט
שטימען.
ענליך צום קאנגרעס פארמעסט ,איז נאך פארהאן
צענדליגער טויזנטער אומגעציילטע עבסענטיס ,און ווי
ס'שיינט וועט ענדגילטיג זיין א דיפערענץ פון ארום 15
טויזנט שטימען.

(פארזעצונג פון זייט )8

צו צייגן ַא גוט ווילן פון איבערמישן דָאס בלעטל ,און
דאס גאר גענומען אויף אן עקספערימענטאלע שטאפל
עטליכע חדשים צוריק ,ווען עס איז געווען נוגע ביים
באשטימען געוויסע מיטגלידער בנוגע עדיוקעישאן ,האט
ער זיך געוואנדן צו ר' שמחה פעלדער און אויסגעדרוקט
גרייטקייט צו גיין מיט'ן צד וואס וועט זיין לטובה פאר'ן
יהדות ניו יארק .דערמיט האט ער געוואלט צייגן אז ער איז
גרייט איבערצומישן דאס בלעטל און גיין אין נייעם שפאן.
ווי באקאנט פאר יעדן איינעם שטייט כ"ק מרן רבינו
שליט"א בראש המערכה בעוז וגבורה ,און שטייט כאיתן
החלמיש לאורך כל הדרך אויף יעדן אופן וואס שייך צו
באקעמפן מ'זאל ח"ו נישט מאכן שינוים ,נישט געזעצליך
און נישט במציאות.
ווי נאר ר' שמחה פעלדער האט געהערט איבער דעם סטעיט
סענאטאר'ס גרייטקייט צו ארבעטן אינאיינעם לטובה ,האט
ער זיך דאן פארשטענדיגט מיט'ן רבי'ן שליט"א איבערצוגעבן
די וויכטיגע אינפארמאציע אז לויט זיינע ווערטער איז דא
מעגליכקייט צו איבערמישן בלעטל ,אויסשמועסנדיג דערביי
די ווייטערדיגע מהלכים אין די מערכה.
מיט דעם אלעם ,טראץ די אלע הבטחות און חרטות,
איז דאס נאך אלץ צו א הייקעלע זאך ,האט מען זייער
לאנג דן געווען בכובד ראש ,און בנוסף וואס ביי יעדע
אינדארסירונג גייט דָאס צו מיט ַא געווַאלדיגע אחריות,
איז דאס אצינד צוגעגאנגען מיט א זהירות יתירה מאוד,
און ביי יעדן ריר ,יעדע פרישע אינפארמאציע אין די
אנטוויקלונגען ,האט מען דאס פארגעלייגט פאר כ"ק מרן
רבינו שליט"א ,און מען האט לַאנג אויסגעווארט ביז צו די
ענדגילטיגע החלטה.
עס איז שוין געווען גאר נאנט צו די וואלן אום מוצאי
שבת לך ,בלויז א מעת-לעת פאר'ן וואל-טאג פונעם
סטעיט סענאטאר ,איז דער סטעיט סענַאטָאר סקופיס
ַאראָ ּפגעקומען ּפערזענליך אין שטוב פון רבי'ן שליט"א
איבערצוגעבן זיין גרייטקייט ָאנצוהויבן ַא ניי קאַ ּפיטל
לטובת ַאלע חרד'ישע אידן אין ניו יָארק.
נאכ'ן איבערגיין בכובד ראש דאס וואס ער נעמט זיך
פאר ,זיין אנערקענונג אויפ'ן עתיד ,אין צוגאב וואס לויט
אלע ווארשיינליכקייטן וועט ער געווינען סיי-ווי אפילו
אן די קרית יואל'ע שטימען – ווי עס האט זיך טאקע אזוי
ארויסגעשטעלט – און אז מען וועט אים נישט שטיצן קערט
ער זיך צוריק אויף זיין אלטן שטאנד ,אין א דעמאקראטיש-
קאנטראלירטן סענאט .באגלייט מיט א שטארקע תפלה
צום אויבערשטן אויף סיעתא דשמיא צו אויסנוצן דעם
וואל כח אים איבערצודרייען לטובת יהדות החרדית ,איז
אין די לעצטע מעת לעת בעפָאר די ווַאלן געפאסט געווארן
איינע פון די שווערסטע באשלוסן ווען קרית יואל האט
אלנפאלס ,צוריק צום נושא פון די
טרעינינגס .עס האט זיך אונטערגערוקט
די ברענענדיגע פיבער פון "מעיל אין"
שטימען ,און די באורד אוו עלעקשאן
האט זיך געטראפן מיט א ים ארבעט
וואס מוז אויסגעפירט ווערן דורך א
רעדוצירטע שטאב פון אומערפארענע
ארבייטער .דאס האט געפירט צו דעם אז
ווען מען האט זיך פון דאהי פארבינדן
צו זיי איז נישט געווען צו וועם צו רעדן.
ווען עס האט זיך גערוקט נענטער און
זיי האבן נאך אלץ נישט געסקעדזשועלט
אראפצוקומען קיין קרית יואל ווי ַאלע
יָארן צו דורכפירן די טרעינינגס ,האט
קרית יואל געאפפערט אז מיר זענען
גרייט אראפצופארן מיט אלע עלעקשאן
ארבייטער צו זייער הויפטקווארטיר אין
גאושען .אויב זענען זיי אנגעשטרענגט
און קענען נישט אראפקומען אהער,
גייען מיר צו זיי .צום באדויער איז עס
געווען א 'קול קורא במדבר' ,וויפיל מען
האט פרובירט זיך צו פארבינדן מיט זיי,
אין קול ואין עונה.
קומענדיג נענטער צו די וואלן איז

אסעמבלי פארמעסט
דער אמטירנדער אסעמבלימאן בראבאנעק וואס
פארטרעט קרית יואל אינעם '98טן אסעמבלי דיסטריקט,
איז געלאפן אן א קעגנער ,און איז זעלבסטפארשטענדליך
אינדארסירט געווארן דורך קרית יואל.
אינעם גאנצן דיסטריקט האט בראבאנעק באקומען
 28,250שטימען.

סטעיט סופרים קאורט
אינעם סטעיט סופרים קאורט'ס '9טע דזשודישעל
דיסטריקט איז פארגעקומען א פארמעסט פאר  4זיצן.
אלע קאנדידאטן זענען פערזענליך אראפגעקומען
קיין קרית יואל פארלאנגען אן אינדארסירונג .דאס פאר
זיך ברענגט ארויס דעם וואל-כח פון קרית יואל ,ווען
אפילו אזעלכע קאנדידאטן אין א דיסטריקט וואו יעדער
קאנדידאט באקומט הונדערטער טויזנטער שטימען שּפירן
פאר וויכטיג אראפצוקומען זוכן די שטיצע פון קרית יואל.
און  3פון די קַאנדידַאטן הָאבן געוואונען.

קאונטי ריכטער
עס איז געווען  2פַארמעסטן פאר ריכטער ווָאס זענען
געלָאפן אין גַאנץ ארנדזש קַאונטי ,איינס איז געווען
אן ָאפענע זיץ ווי קרית יואל הָאט אינדָארסירט די
רעפובליקאנער פרוי קים ,ווָאס הָאט עווענטועל געזיגט
אינעם פארמעסט ,באקומענדיג  77,824שטימען ,איבער'ן
קעגנער מיט בלויז  51,309שטימען.
ביים צווייטן פארמעסט פאר פעמילי קאורט ,האט די
אמטירנדע ריכטערין קליין ,די רעפובליקאנער קאנדידאט,
ערהאלטן די אינדארסירונג פון קרית יואל.
ווי עס שטעלט זיך ַארויס הָאט טַאקע ריכטער קליין
געזיגט אינעם פארמעסט ,באקומענדיג  71,687שטימען,
קעגן  58,112פאר'ן קעגנערַ ,א חילוק פון דרייצן ַא הַאלב
טויזנט שטימען .אבער אנדערש ווי ביי די קאנגרעס און
סטעיט סענאט פארמעסטן וואו די אונטערשידן וועלן
נאך מער אויסגעברייטערט ווערן נאכ'ן אפציילן די
צענדליגע טויזנטער עבסענטיס ,וועלכע זענען גענויגט
צו די דעמאקראטן מיט ַא געשַאצטע ַ 3אנטקעגן  1איז
דא פארקערט ,וואו נאכ'ן אפציילן די עבסענטיס וועט
דער אויסגאנג פארשמעלערט ווערן ,איבערלאזנדיג א
דיפערענץ פון אונטער  10טויזנט וואס לאזט נישט איבער
א צווייפל אז בלויז צום פארדאנקען די קרית יואל'ע
שטימען האט ריכטער קליין ארויסגעקוועטשט א זיג.

די סיטואציע געווארן אנגעשטרענגט
פי כמה ,ובפרט ווען עס איז געווארן
אנדערהאלבן וואך פאר די וואלן,
ווען עס איז אריין אין קראפט די
"עירלי וואויטינג" ,וואס האט געשאפן
א טאטאלע כאאס ביי אלע וואל-
ערטער איבער גאנצע אמעריקע ,ווען
מיליאנען בירגער האבן זיך געיאוועט
צו די שטים בודקעס אויף א מאסיוון
פארנעם .דאס האט געשאפן אומצאליגע
קאמפליקאציעס און די באורד אוו
עלעקשאן האט יעדן פראבלעם
געדארפט באגלייטן ,פארלאנגענדיג
שעות ארבעט פיל מער ווי מען האט זיך
געראכטן.
מען האט געהאפט ביז די לעצטע
מינוט אז די היימישע וואל ארבייטער
וועלן דורכגיין די טרעינינג און קוואלי-
פיצירט ווערן פאר די ארבעט ,אבער
למעשה האבן זיי אינצווישן באשלאסן,
פאר זייערע סיבות ,אריינברענגען טייל
ארבייטער פונדרויסן.
מיט'ן גרעסטן דרך ארץ פאר זיי,
מיט'ן גרעסטן טרעינינג וואס זיי גייען

דורך ,איז דאס ווייט פון א פראקטישע
זאך צו באהאנדלען היימישע מענטשן.
מיט א היימישן יונגערמאן קען מען
פליסיג קאמיוניקירן ,ער קען פלינק
אויפזוכן א נאמען ,כאפט גלייך דעם
אויסלייג פונעם נאמען ,די צווישנשייד
פון ענליכע נעמען ,א.ד.ג.
ווידעראום א פרעמדער ארבייטער
איז שוואך אויסגעשטעלט צו
באהאנדלען שנעל מערערע וויילער,
און דאס ארויסשטעלן אזעלכע סארט
ארבייטער איז א שליסל צו פארמירן א
לאנגע ליניע – ובפרט ווען עס איז נאך
צוליב 'סָאשעל דיסטענס' אינסטאלירט
געווארן א 'גלאזערנע' ווענטל ביי אלע
טישלעך ,וואס האט ביי טייל וואל
טישלעך נאך צוגעגאסן צו די שפראך-
אומפארשטענדעניש צווישן די וויילער
און ארבייטער ,כנוסח דור הפלגה...
טאקע צוליב דעם פאקט האט מען
אלע יארן ביז היינט געארבעט אז סיי
וועם די באורד אוו עלעקשאן נעמט
אויף ,זאל דאס זיין דייקא אידישע
ארבייטער ,און זיי פלעגן זיך שיין

הקריה
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צושטעלן אלע יארן .נאר היי-יאר האבן
זיי יא גענומען טייל פרעמדע ארבייטער
וואס האט געברענגט עגמת נפש און
האט היבש פארשטאטערט דָאס קענען
סערווירן טויזנטער וויילער מיט ַא
שנעלקייט איינע נָאך די אנדערע.
די באורד אוו עלעקשאן האט זיך
שפעטער אנטשולדיגט איבער דעם,
און פארשפראכן אויפ'ן צוקונפט יא
נאכצוקומען די צוגרייטונג פון פאראויס
זיכער צו מאכן אז עס איז דא היימישע
ארבייטער צו קענען אויף אלעם שנעל
רעאגירן.

עלעקטראנישע וואל
ָ
מאנגל אין
ַ
מאשינען און פרינטערס
ַ

אויך אין די טעכנישע צוגרייטונגען
האט מען זיך אנגעקלאפט אין
פארשידענע שוועריקייטן.
כמעט אלעס וואס מען האט
פארלאנגט ביי די באורד אוו עלעקשאן,
איז היי יָאר געקומען א שווַאכע ָאדער
נעגאטיווע רעאקציע ,און יעדע מאל
האבן זיי איבעגע'חזר'ט דעם זעלבן
אויסרייד אז איבעראל ביי ַאלע 'ערלי
וואוטינג' איז דא ּפרָאבלעמען שוין ַא
גַאנצע וואך ,איבעראל איז אנגעשטויסן.
זיי האבן פארציילט געשיכטעס פון
ערטער וואו וויילער ווארטן נישט
בלויז  15מינוט צי א האלבע שעה,
נאר שעות ארוכות שטייט מען אין די
ליניע ,און סוף טאג מוזן זיי אהיימגיין
אומגעשטימט ,און דעם נעקסטן טאג
קומען זיי 'עודך' צוריק ווארטן אין די
ליניע - ...ממילא מה כל הרעש ,וואס
דארף מען אזוי פארפירן.
א שטייגער וואס מען האט נישט
געקענט פועל'ן ביי זיי ,אינעם פארזוך
צו רעדוצירן ווארטעניש ,א צוגאבע

פון "עלעקטראניק מאשינען" ,וואס
זייענדיג גערישט צו באהאנדלען
טויזנטער וויילער אונטער די ספעציעלע
רעגולאציעס ,האט מען איינגעזען אז
עס פארלאנגט זיך צו צולייגן פרישע
מאשינען.
מען האט אין די ענדע ניטאמאל
פארלאנגט אז די באורד אוו עלעקשאן
זאל צושטעלן פון זייערע מאשינען,
נאר די ווילעדזש האט פארגעשלאגן
צו ארויסלייגן פון די אייגענע מאשינען
וואס קרית יואל הָאט איינגעקויפט די
לעצטע יָאר די זעלבע סָארט פון די
זעלבע פימע געקויפט אינאיינעם מיט
זיי פַאר'ן געברויך פון די לָאקַאלע
עלעקשאנס .אבער די באורד אוו
עלעקשאן האט דאס נישט געקענט
צושטַאנד ברענגען ,ווייל לויט זייערע
רעגולאציעס מוז דאס דורכגיין א
לענגערער ביוראקראטישער פראצעדור
פון פראגראמירונג און טעסטינג ,און
דאס דויערט א חודש צייט.
מיט "סקענינג" מאשינען האבן זיי
יא ַאקעגנגעקומען די פַארלַאנג פון
קרית יואל ,און זיי האבן צוגעשטעלט
עקסטערע  3סקענינג מַאשינען איינס
אויף יעדע שטאק אלס ספעיר ,און עס
איז שטארק צונוצגעקומען אינמיטן
טאג ווען איין מאשין איז געווארן
געדזשעמט ,האט מען באלד דערויף
אריינגעברענגט אין באנוץ דעם ספעיר
מאשין .ווי מען האט אויפגעפאסט,
איז טאקע נישט געווען קיין עקסטערע
ליניעס ביים סקענען ,עס איז ב"ה
געפארן געשמירט.
נאך א פראקטישע צוגעהער האט
געפעלט היי-יאר ,צום פארדאנקען דעם
כאדאראם ביים באורד אוו עלעקשאנס.
געווענליך ווען עס ווערט ארויסגעשיקט
דורכ'ן "אנ"ש וואל קאמיטע" די וואל
אינפארמאציע אויף פאסט ,קומט
בייגעלייגט די אינפארמאציע פון די
לאקאציע און וועלכען שטאק יעדער
וואויטער דארף גיין .דאס מאכט אביסל
לייכטער ,ווען מ'ווייסט שוין פון פריער
וואו מ'דארף גיין ,און מ'דארף נישט
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קרית יואל אינדארסירונגען
וואלן
בעפאר די ַ
ָ
טאג
בלויז איין ָ
קרית יואל האט שוין אנגענומען יארן דעם פרינציפ אז
מ'טוט נישט אינדארסירן נאר דעם לעצטן טאג ,ממש 24
שעה פאר'ן גיין צו די שטום-בודקעס ,הערשט דעמאלט
ווערט אפגעמאכט די אינדארסירונג .דאס קומט צוליב
וואס אין די פארגאנגענהייט איז אויסגענוצט געווארן די
פריע אינדארסירונג פאר סיי וועלכע אינטערעסן פונעם
קעגנערישן קאנדידאט וועלכער האט נישט באקומען די
אינדארסירונג ,צו אויפבויען שטיצע דורכ'ן רייטן אויף די
אלגעמיינע העצע קעגן קרית יואל.
אזוי ווייט ,די לעצטע  2יאר איז פארהאן די מעגליכקייט
צו שטימען "עירלי וואויטונג" ,און דאס וואלט געקענט
זיין א הילף פאר מענטשן וועלכע ווילן שטימען פרי,
אבער וויפיל שטימען עס קענען צוברענגען ,איז יצא
שכרה בהפסדה מיט'ן שאדן וואס דאס פריע אינדארסירונג
ברענגט מיט זיך.
ּפונקט ַאזוי איז עס געווען וויכטיג ביים יעצטיגן סטעיט
סענאטאר פארמעסט צו אויסווארטן די אינדארסירונג
ביז'ן טאג פון די וואלן ,וואס אויב קומט עס אן פריצייטיג
אינדרויסן ,און נָאכדערצו דער ּפערזענליכע בַאזוך ביי
כ"ק מרן רבינו שליט"א ,קען עס אסאך שאדן מאכן דורכ'ן
אויפשטורעמען א העצע ביי די גוים צו שטיצן נאר ווער
עס איז קעגן די אינטערעסן פון חרדי'שע אידן ,ובפרט
היינטיגע צייטן ,ווען אדאנק די סאציאלע מידיא ,יעדע
זאך וואס ווערט געזאגט אדער געשריבן דורך היימישע
אינגעלייט ָאן קיין בייזוויליגע אינטערעסן רינט גלייך ארויס
צו די גרויסע גאס ,און אפילו ווען מ'טוט דאס פובליצירן
בלויז אינערליך ,איז דאס התבדלות פון היימישע אידן צו

די גויאישע גאס ליידער נישט אזוי ווי אמאל ,האט מען זיך
זייער געמוזט היטן אז די אינדארסירונג זאל נישט ווערן א
טעמע ביז די לעצטע מינוט.
דאס אליינס איז נישט געווען אזא לייכטע החלטה ,מען
האט גענומען אין באטראכט אז ס'וועלן זיין מענטשן וואס
וועלן דאס נישט פארשטיין און געוויסע ווָאס וועלן גָאר
מַאכן אייגענע החלטות ביי דעם סּפעציפישן פארמעסט,
מיט דעם אלעם האט איבערגעוואויגן די וויכטיגקייט אז
ס'זאל זיין סודות'פול בכדי עס זאל נישט ווערן א טעמע
אינדרויסן ,און נָאך גָאר שאדן טון ווען עס שטייט אויפ'ן
וואגשאל דָאס וויכטיגסטע ביים יהדות החרדית.
מען האט זיך גערעכנט אויף א מערהייט פונעם ציבור
וואס איז ב"ה געטריי און פאלגזאם און הארכזאם ,און
ווייסט אז אן אינדארסירונג ווערט געמאכט מיט'ן גרעסטן
מאס אחריות ,אלעס אלעס ווערט גענומען אין באטראכט,
ווער נאך ווי קרית יואל וואס ליגט אזוי בעובי הקורה ביי
יעדע שווערע זאך וואס קומט אונטער ,און טאקע מיט'ן כח
פון דעם רוב פונעם ציבור וואס האט ווירקליך אפגעגעבן
זייער שטימע ,האט מען געקענט אנהאלטן אינגאנצן ס'זאל
נישט אנקומען צום גאס.
עס בלייבט איבער צו האפן אויף ווייטערדיגע סיעתא
דשמיא ,און די מערכה כבידה פאר'ן חינוך הטהור אין ניו
יארק זאל מצליח זיין אין אלע פראנטן ,ותטה לב המלכות
עלינו לטובה ,און מ'זאל קענען ווייטער מחנך זיין אונזערע
קינדער אויפ'ן דרך הסלולה והמקובלת בלי שום שינוי עד
ביאת הגואל.

אויפזוכן און נאכפרעגן.
אבער יעצט האט מען נישט געקענט
מיטשיקן די אינפארמאציע ווייל די
באורד אוו עלעקשאנס האט דאס
ארויסגעגעבן הערשט א טאג-צוויי
פאר די וואלן ,ווען די פאסט איז שוין
געווען ביים וויילער אין האנט ,אנדערש
ווי געווענליך ווען זיי טיילן מיט די
אינפארמאציע נאך עטליכע וואכן פאר
די וואלן.

איז געלונגען צו רעקרוטירן פרישע
ארבייטער ,און ערשט דערנאך איז
אלעס געווען מסודר ,ובחסדי ה' ,ביז'ן
סוף טאג ,טראץ די ריזיגע צאל וויילער
איז אלעס געפארן פארהעלטענמעסיג
רואיג און געלאסן.
אויפ'ן פלאץ איז דער סיסטעם טאקע
געפארן מער ווייניגער מסודר ,אבער
אין דער זעלבער צייט איז מען געווען
נאכאנאנד פארנומען מיט פארשידענע
שטרויכלונגען וואס האט זיך געשאפן
מטעם די אויבנדערמַאנטע סיבות.

די שילדערונג ביז אהער איז בעיקר
ארום די הכנות צום וואל-טאג ,וואס
איז שוין געווען אויסגעלייגט מיט
פארשידענע קאמפליקאציעס וואס ביי
יעדן פאל האט מען שווער געארבעט
דאס מסדר צו זיין אויפ'ן בעסטן אופן
וואס שייך פאר די באקוועמליכקייט פון
די טויזנטער וויילער.
אינעם וואל-טאג גופא האט מען זיך
דערזען מיט א פרישע טוץ פראבלעמען,
און דער "לפום צערא אגרא" האט זיך
ארויסגעוויזן מיט גרויס פראכט.
באלד ביים עפענען די שטים-
בודקעס האט מען זיך דערזען אין א
פאנטשער .בנוסף צום מאנגעל אין
היימישע ארבייטער ,ווי ערווענט ,איז
צוגעקומען די ערשיינונג פון א מאנגעל
אין ארבייטער בכלליות ,ווען טייל פון
די דעזיגנירטע דרויסנדיגע ארבייטער
האבן זיך אויפגעוועקט צופרי מיט א
מעלדונג אז זיי ווילן נישט קומען ווייל
זיי האבן מורא פון "קאוויד" אין קרית
יואל.
אין איילעניש האט מען זיך
ארויסגעלאזט זוכן ווער עס איז גרייט
אנצופילן די פאזיציעס וואס איז
געווארן ליידיג .דאס האט געברענגט
א רעזולטאט אז די ערשטע שעה'ן
צופרי האט זיך געמאכט עטוואס
לענגערע ליניעס .מיט סייעתא דשמיא

קאפריזנער באפעל פון
בלויז " 20מענטשן" אין זאל

די ערשטע שעה'ן

א גלאזערנער ווענטל צו היטן אויף דער געזונט פון די וואל ארבעטער
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מצד די הנהלת הקרי' האט מען
צוגעגרייט דעם זאל אינעם פולקאמען
איינקלאנג מיט די סטעיט סאושעל
דיסטענסינג און זיכערהייט מאסנאמען,
ספעציעל אין באצוג צום רעגולאציע
אז א געביידע מעג נישט זיין אנגעפילט
מיט מער ווי האלב פון די קאפיסיטי,
איז דָאס געווָארן קלָאר בַאשטעטיגט
מיט די באורד אוו עלעקשאנס ווען זיי
זענען איבערגעגַאנגען די פארשריפטן
צו די וואלן.
לגבי קרן ויואל משה ,וואס קען
געווענליך ָאפיציעל דערהייבן ביז
 300מענטשן פער שטאק ,באדייט
דאס אצינד א שניט ביז  .150מען
האט זיך פארזיכטיג געגרייט דערצו.
מען איז איבערגעגאנגען די ליסטעס
פון די פארגאנגענע יארן וואס האט
געצייגט אז סיי-וויי געפינען זיך נישט
אויפאמאל מער ווי ַא מַאקסימום פון
 80-90מענטשן פער שטאק ,און מען
האט שטארק געהאפט אז עס זאל זיך
נישט שאפן א ליניע אויף די גאס.
כהנה האט מען זיך צוגעשטעלט
צו אלע פארלאנגען .א שטייגער דאס
צושטעלן פילע טויזנטער מאסקעס ביי
אלע טירן ,דעם פראקטישן אויסשטעל

פון אריין-און-ארויס סיי ביי די
מענער און סיי ביי די פרויען ,און
גענוג ארבייטער צו קאנטראלירן דעם
פלוס זיכער צו מאכן אז די סאושעל
דיסטענסיג רעגולאציעס ווערן גענצליך
אפגעהיטן.
נאך אלע גרויסע הכנות איז באשערט
געווען עגמת נפש ,ווען צוליב די קאוויד
דורכגַאנג איז געשטעלט געווָארן ַא
ספעציעלע באאמטער וועלכער איז
אנוועזנד געווען צו אינפארסירן אז אלע
קאוויד מאסנאמען ווערן אפגעהיטן,
און האט זיך אויפגעפירט זייער נישט
סימפאטיש.
צב"ש ,ווען עמיצער איז אריינגעקו-
מען אן א מאסקע ,אנשטאט צוצואווייזן
וואו עס איז דא מאסקעס וואס די
ווילעדזש האט צוגעשטעלט ביי אלע
טירן ,האט ער ענדערש געוועלט צו זאגן
"גיי אהיים און טו אן א מאסק" ,אדער
זיך געשטעלט ביים טיר פון גאס און
געזָאגט "קום נישט אריין אין בילדינג".
שפעטער איז ער אויפגעקומען מיט
א געדאנק אין קאפ צו פארשווערן די
סיטואציע .ער האט ארויסגעגעבן אן
אייגענעם באשלוס אז ווי נָאר עס גרייכט
שוין  20מענטשן אין זאל איז שוין צו
סאך ,עס איז אים שווער צו באהאנדלען
די סיטואציע ,און די פרישע אנקומענדע
וויילער מוזן שוין ווארטן אין גאס.
אלעס האט ער איינגעהילט מיט די
קלינגענדיגע פראזע אז ער פַארטרעט
דאך די באורד אוו עלעקשאנס ווָאס
איז פאראנטווארטליך פאר'ן געזונט
פון די ארבייטער ,זיי זאלן נישט ווערן
אנגעשטעקט .אויך האט ער גענוצט
אזעלכע סארט טערמינען ווי "איבעראל"
און אין "אלע פלעצער" ווארט מען
שעה'ן אויף די גאס ,וועט דא אויך
גארנישט פאסירן אז מען וועט ווארטן
 15מינוט אדער א האלבע שעה אין גאס.
(ווי כאילו עס איז היי יָאר דָא ַא געזעץ
ַאז מען קען נישט שטימען ָאנע ווארטן ַא

הקריה
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"קרית יואל
בלאק וואוט"
(פארזעצונג פון זייט )30

הַאלבע שעה אין גאס ...ווי מען טרעפט
להבדיל די הלכה צריך להמתין חצי
שעה ...עד שתכלה רגל מן השוק)...
ווי נאר מען האט געזען די סיטואציע,
האט די הנהלת הקרי' אנגעהויבן
שתדל'ען און איבערצייגן דעם אומרעכט
פון אזא באפעל ,נאכדעם וואס מען
קען געהעריג נאכקומען אלע סטעיט
רעגולאציעס ווען מ'לאזט געהעריג
אריין ,און העכסנטס אז ס'פעלט אויס
קען מען צולייגן נאך קאארדינירער
וועלכע זאלן צואווייזן די וויילער צו
וועלכע טישן מ'דארף גיין ,צו פארמיידן
אן אנשטויסעניש פון אסאך מענטשן
אויפאמאל .מען האט אויך אויפגעוויזן
דעם באאמטן אז זיין באפעל איז אין
קלארן קעגנזאץ צו די רעגולאציעס פון
די באורד אוו עלעקשאנס זעלבסט פון
אפאר טעג פריער אז ס'מעג זיין ביז 150
מענטשן.

באזונדערע אריינגענג
פאר מענער און פרויען

שפעטער איז דער באאמטער אויפגע-
קומען מיט א פרישן דעקרעט אז מען
מוז אפשאפן די צוויי אריינגענג צום
זאל.
קרית יואל שטייט ב"ה ארויס מיט'ן
העכסטן סטאנדארט אין שמירת חומת
הצניעות ,און בַאלד מיטן בַאשטימען
די עלעקשָאנס אינעם זַאל פון קרן
ויואל משה איז דאך אויטאמאטיש אויך
איינגעשטעלט געווארן ביי די וואלן
באזונדערע אריינגענג פאר מענער און
פרויעןּ ,פונקט ווי עס איז ַאגַאנץ יאר
ביי די שמחות .האט דער אינספעקטאר
איצט געמאלדן אז עס איז אים צו שווער
צו קאנטראלירן דעם פלוס פון ביידע
זייטן ,און דער מענער אריינגאנג מוז
אפגעשאפן ווערן.
אויף דעם האט ער זיך זייער שטייף
געשטעלט ,און מען האט געמוזט
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אריינברענגען אין בילד עטליכע
אדוואקאטן וועלכע האבן אויפגעוויזן
אז עס איז נישטא קיין שום סטעיט
רעגולאציע וואס קען דאס צוימען,
זייענדיג א געביידע וואס איז א גאנץ
יאר באנוצט פאר צוויי אריינגענג,
און מען קען נישט יעצט פלוצים יעדן
דירעקטירן צו די פרויען זייט .נאך
שווערע שתדלנות האט מען אויך דאס
ב"ה מצליח געווען אפצושלאגן.
מיט די ריכטיגע פעולות האט מען
מצליח געווען אויסצוקעמפן סיי די
' 20מענטשן מַאקסימום' ,און סיי די
'איין ַאריינגַאנג' רעגולאציע ,און ארום
 12:00צופרי איז דער זאל פון פריש
געעפנט געווארן פאר'ן גרעסערן פלוס
אזוי ווי פריער ,און ביז'ן סוף טאג האט
מען מער נישט געהאט פראבלעמען אין
דעם הינזיכט.

סוקסעס אין "פרי שטימען"
דאס אלעס איז אויפ'ן שפיץ גאפל
איבער די ספראווענישן וואס איז
אונטערגעקומען ביי די היי-יעריגע
וואלן ,און פארט איז ב"ה אפגעצייכנט
געווארן אזא הערליכער סוקסעס ,און
די לאנגיעריגע טראדיציע אז אין קרית
יואל געבט מען אפ די שטימע אין
"עטליכע מינוט" ,איז משך רוב טאג
ווייטער פארגעזעצט געווארן ,מיט'ן
אויסנאם אין די צופרי שעות ,און ביי
געציילטע אויסנאמען דורכ'ן טאג ,וואס
אפילו די ווארטעניש אין ליניע עטוואס
לענגער ווי געווענליך ,איז דאס פיל
ווייניגער קעגן וואס מען האט געקענט
ערווַארטן לויט די אומשטענדן היי יאר.
דערביי מוז ארויסברענגט ווערן
לשבח דעם גאר ווארעמען אפרוף
פונעם ציבור צו קומען שטימען אין
די פריע שעות ,וואס העלפט שטארק
ארויס פאר די הצלחה פון די וואלן
אלעמאל ,ובפרט יעצט ווען עס האט
געגעבן די מעגליכקייט אז שפעטער
נאכמיטאג האט מען געקענט גרינגער
אויפנעמען דעם עולם.
מען האט גרינג אויפגעפאסט אז
די "פרי שטימען" שוואונג איז ב"ה
שטארק איינגעגעבן ביי די צענטראלע

די פלאקאטן ביי אלע אריינגענג וואס מעלדן אויף וועלכן שטאק צו שטימען ,איינגעטיילט לויט די גאסן
"קרן ויואל משה" לאקאציע ,ווידעראום
די וויילער ביים 'אשת חיל' זאל זענען
נאכנישט צוגעוואוינט צו גיין ווי פריער
אין טאג שטימען ,און עס איז נאך
אלץ דא א מערהייט ביים ציבור ווָאס
טוט דאס אפלייגן אלס די לעצטע זאך,
צווישן  6-9אווענט.
די סיבה דערפון איז צוליב דעם
וואס קרן ויואל משה איז לאקאליזירט
אין צענטער פון שטאט ,און עס איז
לייכטער פאר'ן ארבייטער און כולל-
יונגערמאן צוגלייך זיך אריבערצוכאפן
פאר אפאר מינוט ,אינדערפרי ָאדער
אינמיטן טָאג ווי איידער אין אשת חיל
וואס אנצוקומען אהין אינמיטן טאג איז
אין אלגעמיין אן אומוועג.
ווי ס'שטעלט זיך ארויס ,ברענגט
דָאס עטווָאס ַא לענגערע ליניע אין די
שעות ווען ַא גרעסערע ציבור קומט

קאנצענטרירט אין די אווענט שעה'ן,
איז זייער שווער צו באהאנדלען
אזויפיל וויילער אויף איינמאל .עס
ווערט גענומען אין באטראכט צו
פארשנעלערן די ליניע דורכ'ן צולייגן
נאך רעגיסטרַאציע טישלעך ,וכדומה ,צו
קענען אויפנעמען וויילער שנעלער.
אזוי-צו-אזוי איז וויכטיג צו נעמען
אין באטראכט די וויכטיגקייט פון
שטימען פרי ,וואס מיט דעם שפארט
מען זיך עקסטערע ווארטעניש ,און
ס'העלפט גאר שטארק ארויס פאר די
הצלחה פון די וואלן.
אין א באזונדערע אפהאנדלונג איז א
דעטאלירטע באריכט איבער'ן אויסגאנג
פון די וואלן ,ווען אזויפיל ווי 6,273
איינוואוינער
שטים-בארעכטיגטע
תושבי קרית יואל האבן גענומען דעם
מי און זיך אנגעשטרענגט ארויסצוגיין

לתועלת הרבים!
היות אין די טעג פון חוה"מ פארט א גרויסער ציבור אויף פארשידענע ערטער ,ווילן מיר מודיע זיין פאר'ן ציבור
אז עס איז פאראן א ספעציעלע נומער וואו איר קענט אריינרופן איבערקוקן צו אייער לייסענס איז אין ארדענונג
די נומער איז:

518-474-0841

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

עס איז וויכטיג צו וויסן! עס מאכט זיך אפט אז מען האט פראבלעמען מיט די לייסענס און מען ווייסט נישט דערפון;
זייט געווארענט! דרייוון מיט סוספענדירטע לייסענס איז אומלעגאל ,די פאליציי קען ארעסטירן דערפאר און אוועקנעמען דעם קאר

די קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט

שטימען ,און האבן ארויסגעוויזן אחריות
צו שטיצן די אנ"ש אינדארסירטע
קאנדידאטן( .נישט אריינגערעכנט די
עטליכע הונדערטער עבסענטי בעלאטס
און אפידעיוויד שטימען).
אדאנק דעם געהעכערטן בלאק וואוט
וועט יעדער איינציגער יחיד פונעם
כח הרבים האבן א גלייכן טייל אין די
פילצאליגע פעולות לטובה בעז"ה.
דער זכות פון מרנן רבותינו הקדושים
זי"ע ,דער מייסד הקרי' רביה"ק הדברי
יואל זי"ע ,ומ"מ מרן רביה"ק הברך
משה זי"ע ,וועט זיכער ביישטיין
פאר אלע אנ"ש וועלכע האבן זיך
אנגעשטרענגט ארויסצוהעלפן דעם
ווייטערדיגן בלי און וואוקס פון זייער
שטאט ,געבענטשט צו ווערן בכל מילי
דמיטב עד ביאת הגואל ומלכינו כ"ק
מרן רבינו שליט"א בראשינו בב"א.
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געהאלט-גיידליינס פאר רעגירונג העלט אינשורענס!

אילוסטראציע פון די הויכע ניו יארק סטעיט 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 פעדעראל פאווערטי לימיט ,צב"ש ,150% ,138% :אדער  ,200%זענען די עלטערן
בארעכטיגט צו געניסן פון איינע פון  3סארט העלט אינשורענס" ,מעדיקעיד"; אומזינסט "עסענשאל פלאן"; אדער פאר בלויז  $20א חודש
און פאר 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:
אינקאם שטאפל
138%
150%
154%
160%
200%
222%
250%
300%
350%
400%
עלטערן
קינדער
עלטערן
קינדער ביז  18יאר
עלטערן
קינדער
ביז  18יאר
וועלכע פערזאן געדעקט
ביז  18יאר
בארעכטיגט פאר" :טשיילד העלט פלאס"
בארעכטיגט פאר:
בארעכטיגט פאר:
בארעכטיגט פאר:
בארעכטיגט פאר:
בארעכטיגט פאר:
מיט וועלכע פלאן
"טשיילד
"עסענשאל
ביי מערער קינדער צאלט מען נאר ביז דריי קינדער,
"עסענשאל "מעדיקעיד"
פלאס" "מעדיקעיד"
פלאן"
העלט
פלאן"
צום ביישפיל ,$45 = $15 X 3 ,$27 = $9 X 3 :אא"וו
העלט אינשורענס
$20
$9
$15
$30
$45
$60
אומזיסט
אומזיסט
א חודש
פער קינד פער קינד
פער קינד
פער קינד
פער קינד
קאסטן
ארום $20

אומזיסט

ארום $20

אומזיסט

דענטאל  /וויזשאן

דענטאל  /וויזשאן

אומזיסט

דענטאל און וויזשאן
ביי עסענשאל פלאן געדענקט
דאס עקסטער צו אראנדזשירן

 - 1מאן

51,040

44,660

38,280

31,900

28,327

25,520

20,416

19,650

19,140

17,609

68,960

60,340

51,720

43,100

38,273

34,480

27,584

26,550

25,860

23,791

86,880

76,020

65,160

54,300

48,218

43,440

34,752

33,449

32,580

29,974

 -3עלטערן מיט  1קינד

104,800

91,700

78,600

65,500

58,164

52,400

41,920

40,348

39,300

36,156

 2 " " - 4קינדער

122,720

107,380

92,040

76,700

68,110

61,360

49,088

47,247

46,020

42,338

 3 " " - 5קינדער

140,640

123,060

105,480

87,900

78,055

70,320

56,256

54,146

52,740

48,521

 4 " " - 6קינדער

158,560

138,740

118,920

99,100

88,001

79,280

63,424

61,046

59,460

54,703

 5 " " - 7קינדער

176,480

154,420

132,360

110,300

97,946

88,240

70,592

67,945

66,180

60,886

 6 " " - 8קינדער

194,400

170,100

145,800

121,500

107,892

97,200

77,760

74,844

72,900

67,068

 7 " " - 9קינדער

212,320

185,780

159,240

132,700

117,838

106,160

84,928

81,743

79,620

73,250

 8 " " - 10קינדער

230,240

201,460

172,680

143,900

127,783

115,120

92,096

88,642

86,340

79,433

 9 " " - 11קינדער

248,160

217,140

186,120

155,100

137,729

124,080

99,264

95,542

93,060

85,615

 10 " " - 12קינדער

17,920

15,680

13,440

11,200

9,946

8,960

7,168

6,900

6,720

6,182

ביי מער פון  12פערזאן,
לייגט צו פער קינד

- 2

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

" און פרוי
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-  קאמיוניטי סערוויס דעפארטמענט-

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
ñòñéååøòñ ìòùàñ øàô ïòééìôà èùéð ïòî ïò÷ òéöà÷éôéèðòãéà òèâðàìøàô éã ïà
ùéðòãðòèùøàô øòééà øàô ÷ðàã èéî

èðòîèøàôòã ñéååøòñ éèéðåéîà÷ éã

הקריה
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בס"ד

א גוטע
וואך

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

מיט גרויס צופרידנהייט טוען מיר מעלדן אז
דורכאויס די ווינטער חדשים וועט די זשענעראל
און פידיעטריק דעפארטמענטס אי"ה זיין

מוצש"ק
פון  7:00ביז 11:00
פאר אפוינטמענט
קען מען רופן
מוצש"ק פון 6:30
מיר קוקן ארויס אויף אייער צופרידנהייט

הנהלת עזרת חולים

דורך אונזערע פול-
טיים זשענעראל
און פידיעטריק
דאקטוירים
פאר לייכטע און
קורצע וויזיטס
ספעציעל פאר
אונזערע פאציענטן
אלע פאציענטן
וועלן געזען ווערן
אינעם פידיעטריק
דעפארטמענט

HAKIRYAH
51-Forest Rd. #390
Monroe, NY 10950

הקריה
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בס"ד

ECHC

ECHC

48 Bakertown

49 Forest
אויפ'ן אונטערשטן שטאק די פידיעטריקס
דעפארטמענט און די ספעשילטיס פאר
קינדער.

אין דעם לאקאציע אויפ'ן ערשטן פלאר
(געוועזענע העלט-מארט גראסערי) וועט
אי"ה אהערגעשטעלט ווערן די עקיוט
פעמילי קעיר דעפארטמענט ,וואס וועט
סערווירן דורכאויס די נאכמיטאג און
ביינאכט שעה'ן

אויפ'ן ערשטן שטאק די דענטאל
דעפארטמענט.
אויפ'ן צווייטן שטאק וועט אהערגעשטעלט
און אויסגעברייטערט ווערן די ביהעוויורעל
און פאדייעטרי (פיס) דעפארטמענטס.

דורכאויס די פארמיטאג שעות וועט דער
לאקאציע סערווירן אלס אן אפטיילנוג
פון די פידיעטריקס דעפארטמענט.

אויפ'ן גאנצן דריטן שטאק וועט ווערן
אהערגעשטעלט אויף א פארברייטערטן
פארנעם די זשענעראל דעפארטמענט און
די ספעשילטיס פאר ערוואקסענע.

ECHC

53 Forest
אין דעם לאקאציע
וועט זיך אי"ה געפינען
אויף א פארברייטערטן
פארנעם די
אפטיילונגען פון:

ברייטע

וויזיע
פון די פארברייטערונג פונעם

אויפ'ן צווייטן שטאק וועט זיך
אי"ה אריינציען די אפיסעס פון די
אדמיניסטראציע דעפארטמענט.

ECHC

עזרת חולים
העלט צענטער

52 Bakertown
אין דעם לאקאציע
וועט זיך אי"ה
אריינציען אויף די
גאנצע '5טע שטאק
די פרויען געזונטהייט
אפטיילונג אויף גאר
א פארברייטערטן
פארנעם.

צוטיילט אין  5באזונדערע לאקאציעס

נאכצוקומען דעם דראמאטישן וואוקס
פון די פרישע ערווארטעטע אריבער
 5,000משפחות אין קרית
יואל בליעה"ר

אקופעישאנעל טעראפי
ספיטש טעראפי
אויגן דעפארטמענט
נאך א פליגל פון די
דענטאל דעפארטמענט

ECHC

1 Dinev
אין דעם לאקאציע (די יעצטיגע שערי
חמלה) וועט אהערגעשטעלט ווערן
א פרישער פולקאמער צענטער
מיט אלע סערוויסעס גענוי ווי
דער ביז יעצטיגע צענטער אויף
די " 49פארעסט" לאקאציע.

פאלגט נאך אונזערע
ווייטערדיגע מעלדונגען

מיט דאנק,

הנהלת עזרת חולים

הקריה
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#2

5:30 PM

until

הקריה
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#1

1:30 PM

11:00 AM

starting

until

8:30 AM

starting

:40 - :10 Lemberg Dead-end
:45 - :15 Karlsburg Dead-end
:47 - :17 Atzei Temorim - Landaus

R O U T E

:35 - :05 Beirach Moshe Bus stop at 33 Dinev

:35 - :05 Beirach Moshe Bus stop at 33 Dinev
:40 - :10 Lemberg Dead-end
:45 - :15 Karlsburg Dead-end
:47 - :17 Atzei Temorim - Landaus

:52 - :22 Shopping Center

R O U T E

:30 - :00 Business Center

:30 - :00 Business Center

:52 - :22 Shopping Center
Route repeats every half hour.
11:00 starts last route, last stop 11:30.

Route repeats every half hour.
5:30 starts last route, last stop 6:00.

לעמבערג

ך
בר שה
מ

קא
ר
ל
ס
בורג

ביז
סענט נעס
ער

עצי רים
תמ

שנעל .ביליג .פראקטיש.
תתחדש תושבי קרית יואל!
צו די נייע רינגעלע אין די קייט פון ביליגע און פראקטישע
טראנספארטאציע .דאסמאל א שנעלע און אפעקטיווע מיטל
אנצוקומען פון איין פלאץ צום צווייטן אינערהאלב קרית יואל
אין די פארנומענע שעות פון צופרי און נאכמיטאג ,דורכ'ן
פארבינדן  6געגנטער פון קרית יואל מיט די נייע ספעציעלע
צוגענגליכע און שנעלע 'עקספרעס-שאטעל'.

געאייגנט פאר:

שאפינג
סענטער

ארויסגיין שאפינג.

צו/פון די ארבעט.

אנקומען צו אן אנדערע געגנט שנעל.
בלויז $1.50
א טריפ.

אדער א 'מיני-באס' טיקעט

מעגליכקייט פאר א
סטאפ אינמיטן די רוט,
ביי מעין קארנערס.

מיר קוקן ארויס אויף אייער צופרידנהייט.
פאר סיי וועלכע קאמענטארן רופט:

845.783.8300

Starting November 2'nd

דרוקט נומער  5און דערנאך 7

