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סיון-תמוז תשפ"א לפ"ק

תושבי קרית יואל זענען מקבל פני כ"ק מרן רבינו
הגה"ק שליט"א נאך בליץ-נסיעה קיין אתרא קדישא מירון
ו ְָהי ּו עַל לֵב ַא ֲהרֹן :טויזנטער "קוויטלעך" פון אנ"ש לומדי חבורות דקהלתינו הק' אויפגעליינט דורכ'ן רבי'ן שליט"א ביים תנא אלקי רשב"י
ׁ'תו ִּלים ְּב'בֵית י'י :התעוררות עצומה ביי מעמד "בקשת רחמים" פרייטאג צופרי ביים ציון המציונת – ְּב ַח ְצרוֹת ֱאלֹקינ ּו י ְַפ ִריחוּ :שבת מלא התרוממות עילאה
– ְש
בעיר העתיקה צפת – ּתוֹרָתוֹ ָמגֵן לָנוּ :פראכטפולער "סיום יסודי התורה" מוצש"ק אין טברי' מיט לענגערע חיזוק והדרכה

2

פראכטפולער בנין דישיבה קטנה
"זרע קודש" אויף קארלסבורג
בויט זיך מיט פולסטן טעמפא
פראיעקט ווערט אהערגעשטעלט נעבן ביהמ"ד "רב טוב"
14

גייענדיג צום דרוק:

נייע ּפרעכטיגע
"תנאים זאלן"
באנייט בביתו נאוה
קודש פון כ"ק מרן
רבינו שליט"א
5

קאנטראקט
געשלאסן אויף
שפאגל-נייע
"לייטער טראק"
אין ווערד פון
 $1.3מיליאן
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הקריה
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\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

סיון-תמוז תשפ"א \ May-June '21

תושבי קרית יואל זענען מקבל פני כ"ק מרן רבינו
הגה"ק שליט"א נאך בליץ-נסיעה קיין אתרא קדישא מירון
ו ְָהי ּו עַל לֵב ַא ֲהרֹן :טויזנטער "קוויטלעך" פון אנ"ש לומדי חבורות דקהלתינו הק' אויפגעליינט דורכ'ן רבי'ן שליט"א ביים תנא אלקי רשב"י
ׁ'תו ִּלים ְּב'בֵית י'י :התעוררות עצומה ביי מעמד "בקשת רחמים" פרייטאג צופרי ביים ציון המציונת – ְּב ַח ְצרוֹת ֱאלֹקינ ּו י ְַפ ִריחוּ:
– ְש
שבת מלא התרוממות עילאה בעיר העתיקה צפת – ּתוֹרָתוֹ ָמגֵן לָנוּ :פראכטפולער "סיום יסודי התורה" מוצש"ק אין טברי' מיט לענגערע חיזוק והדרכה

אנ"ש אומעטום האבן בהרגשים נלהבים
מיטגעהאלטן מריחוק מקום וקירוב הלבבות,
דעם קורצן מסע הקודש וואס כ"ק מרן רבינו
שליט"א האט אונטערגענומען קיין ארה"ק ,צו
פוקד זיין באתרא קדישא מירון ,איינצורייסן לדבר
ישועה ורחמים פאר צרכי עמך ישראל המרובים,
וקהל עדתינו על מרן רבינו שליט"א יסמוכו,
אהיימצוברענגען ישועות ורפואות בזכות התנא
אלקי רבן שמעון בר יוחאי.
אין די פארלאפענע וואכן האט דער רבי
שליט"א כמה פעמים אויסגעדרוקט רצון קדשו
אונטערצונעמען א פריוואטע נסיעה קיין מירון,
נאכזאגנדיג פון מר אביו מרן רביה"ק הברך משה
זי"ע ,וועלכער פלעגט זיך אויסדרוקן מיט א
תשוקה איבער זיך אריבערכאפן קיין מירון מיט'ן
הויז-בחור ,און מתפלל זיין למען הכלל והפרט.
בעת דעם גרויסארטיגן "יסודי התורה" סיום פאר
אנ"ש תושבי וויליאמסבורג און ב"פ ,פארלאפענעם
זונטאג קרח ,האט דער רבי שליט"א במקהלות
אלפים מבשר געווען איבער די געפלאנטע נסיעה,
וואס ער האפט אונטערצונעמען קיין מירון אויף א
פריוואטן פארנעם.
מיט א קול נרגש און געשטיקט פון טרערן האט
דער רבי שליט"א געזאגט בלש"ק" :איך פאר אי"ה
מארגן קיין ארץ ישראל ,ווי מ'זאגט אן א טומל ,זיין
אויפ'ן ציון די וואך ,ביים הייליגן תנא רבי שמעון
בר יוחאי ,ס'כאפט מיר אן א ציטער ,כ'האב היינט
געזאגט 'מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו',
האט עס מיר עלעקטעריזירט פון קאפ ביז פוס ,מי
יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו".
בסיום דבריו האט דער רבי שליט"א ערווענט אז
מ'פארט קיין מירון מתפלל זיין אויפ'ן הייליגן ציון
"פאר מיר אליינס ,פאר מיין משפחה ,פאר כל אנשי
שלומינו ,און פאר אלע לומדים פון חבורת יסודי
התורה ,און אויך פאר די לומדים פון חבורת תורתך
שעשועי ,איך וויל בעטן די עסקנים זאלן מסדר זיין
ווער ס'וויל מיטשיקן א פתקא צום הייליגן תנא רבי
שמעון ,זאל עס מסדר זיין פאר די עסקנים".
הבערה ללהב יצאת ,א פייער פון התרגשות האט
ארומגענומען דעם ציבור מיט אן אוירא דמירון
וואס האט איינגעהילט די שטימונג פון אנ"ש
בכל אתר ואתר ,מיט א פלאמעדיגע תשוקה זיך צו
מקשר זיין מיט'ן אתרא קדישא מירון בעת דער
גרויסער שליח ציבור ורועה נאמן לעדתינו מי מנה,
וועט זיך געפינען במקום מנוחת קדשו פונעם תנא
אלקי ,און שופך שיח זיין בתפלה ותחנונים בעד כל
קהלה קדישא.
מטעם די עסקנים איז ארגאניזירט געווארן דאס
אפנעמען פונעם ציבור הלומדים ,די קוויטלעך,
וואס איז שפעטער אפגעשיקט געווארן קיין אתרא
קדישא מירון ,אויפגעליינט צו ווערן דורכ'ן רבי'ן
שליט"א ביים מקום קודש הקדשים.
טראץ וואס עס האנדלט זיך פון א קורצע
נסיעה פון אונטער א וואך ,איז פארט א שווערע
אויפגאבע אראפצושילדערן די נסיעה מיט אלע
פרטים ,איבערהויפט אראפצוגעבן די רגשי קודש
וואס האט זיך געשפירט דורכאויס די נסיעה ,וועלן
מיר בלויז אראפגעבן די טרוקענע פאקטן פונעם
סדר ימי ביקורי ענוים וואס מ'האט זוכה געווען
מיטצולעבן.

ויהי בנסוע
אין ליכט פון די קאראנא-נאכווייען וואס טוט
נאך אלץ אפעקטירן די אינטערנאציאנאלע רייזעס,
האט זיך פארלאנגט די שתדלנות אז די נסיעה זאל

קענען אנגיין אן א שטרויכלונג.
די הנהלת הקרי' איז געשטאנען גרייט מיט
ווירקזאמע שתדלנות ביי די פעדעראלע "היימלאנד
זיכערהייט דעפארטמענט" ,מיט וועם מ'האט שוין
דורך געפירט אזעלכע שתדלנות בס"ד אזוי אויך
האבן אנדערע עסקנים זיך אריינגעלייגט און די
נסיעה איז ב"ה צושטאנד געקומען ווי געפלאנט.
מאנטאג קרח נאכמיטאג האט דער רבי שליט"א
פארלאזט ביתו נאוה קודש צום קענעדי לופטפעלד,
אין באגלייטונג פון אן ענגע צאל מקורבים ,און
בערך  4:30אזייגער איז דער פליגער בשעטומ"צ
ארויסגעפלויגן קיין ארה"ק.
דער רבי שליט"א איז אנגעקומען אין ארה"ק
דינסטאג אינדערפרי בשעה  10:20און איז
אפגעווארט געווארן ביים לופטפעלד דורך די רבני
הקהלה שליט"א און חברי הנהלת המוסדות פון
ירושלים ,בני ברק ,און בית שמש .דער רבי שליט"א
האט אפגענומען שלום פונעם ציבור במאור פנים.
דער רבי שליט"א איז גלייך צוגעפארן צום
שטעטל סביון ,וואס איז נאנט צום לופט פעלד וואו
הרב נחמי' ראטענבערג שליט"א דער רב פון סביון
האט ענטפאנגען דעם רבי'ן ,און דער רבי שליט"א
האט אים באגריסט בצהלת פנים.
נאכ'ן דאווענען שחרית אינעם ארטיגן ביהמ"ד
איז דער רבי שליט"א צו געגאנגען אין אכסניא ,און
נאך א קורצע וויילע זיך ארויסגעלאזט אויפ'ן וועג
קיין מירון לחסות בצל התנא האלקי.
אויפ'ן וועג האבן אפגעווארט די הונדערטער
קינדער תלמידי מוסדותינו הקדושים פון בני ברק,
ירושלים ,און בית שמש ,אונטער דער הדרכה פון
די חשוב'ע מלמדים .די קינדער זענען געשטאנען
אויסגע'שורה'ט פון צוויי זייטן מיט א געוואלדיגע
חן אויף זייער פנים .דער רבי שליט"א איז
אדורכגעגאנגען אלע קינדער דורכאויס די גאנצע
שורה און מקבל געווען שלום באנפין נהירין.
די קינדער האבן געזינגען ניגוני שמחה ,דאן
האט מרן רבינו שליט"א אויפגעטרעטן מיט דברות
קודש ,ובתוכן דבריו דערציילט אז מרן רביה"ק
הדברי יואל זי"ע האט נאך דער מלחמה אזוי
געלעכצט זיך צו טרעפן מיט קינדערלעך .האט דער
רבי שליט"א אויסגעפירט אז די אלע קינדער זענען
תלמידי תלמידיו פון רביה"ק זי"ע ,איז עס אים
א געוואלדיגע זכי' יעצט ווען ער קומט קיין ארץ
הקודש זיך צו טרעפן די ערשטע מיט די קינדער.
ארום  6:00נאכמיטאג איז דער רבי שליט"א
אנגעקומען אין אתרא קדישא מירון ,וואו הרב
מנחם מענדל פאמעראנץ שליט"א יו"ר ממלכת
התורה עוז התורה האט איבערגעגעבן די דירה פאר
רבינו שליט"א לכבוד דעם באזוך.
צוליב הופעת רבינו שליט"א אין מירון ,האט די
הנהלת המוסדות פון בני ברק ,ירושלים ,און בית
שמש ארגאניזירט אז די ישיבה קטנה און ישיבה
גדולה זאלן סטאנציאנירט ווערן אין מירון פאר
די קומענדיגע טעג ביז שב"ק ,כדי זיך צו געפינען
במחיצת הקודש און קענען מיטהאלטן אלע
תפילות דורכאויס די וואך.
דורכאויס די נאכפאלגענדע שעה'ן זענען אריין
בקודש פנימה די מחנכים מפורסמים בארה"ק פון
די ארגאניזאציעס "משכינו" און "משוך נועם",
צווישן זיי הרה"ג רבי משה בראווערמאן שליט"א,
און נאך מגדולי המחנכים ומשפיעים מק"ק תולדות
אהרן און דושינסקיא ,וואו עס האט זיך פארצויגן
א שיחת קודש בעניני חינוך און איבער די וויכטיגע
פעולות פון צוריקברענגען בחורים למקור הקדושה
און אפראטעווען פון אריינפאלן לבאר שחת.
אויך איז אריין בקודש פנימה הגאון רבי אברהם
ישעי פערקאוויטש מראשי ישיבות מיר אינאיינעם

מיט די חסיד'ישע חבורה אין ישיבה ,וואו דער רבי
שליט"א האט שלום גענומען פון אלע בחורים און
משמיע געווען דברי חיזוק.
ארום  8:00אזייגער איז דער רבי שליט"א ארויף
צו דער מערה און זיך געשטעלט דאווענען מנחה
די ערשטע תפילה אצינד אין מירון מלא רגש און
מיט בכיות .נאך מנחה האט דער רבי שליט''א
זיך אוועקגעזעצט לערנען פאר זיך א לענגערע
צייט .דערנאך האט דער רבי שליט''א געדאווענט
מעריב און געזינגען בר יוחאי מיט התרגשות און
התעוררות.
צוריקקומענדיג אין דער אכסניא האט דער רבי
שליט''א אריינגעשריבן אן אות אין די ס"ת פון
הרה"ג רבי לוי יצחק בארזעסקי שליט"א מנהל
ישיבה גדולה סניף ויואל משה .דערנאך האט זיך
דער רבי שליט"א איינגעשפארט אין ספרים שטוב
און עוסק געווען בלימוד התורה ביז שפעט אין די
נאכט שעות נאך חצות הלילה.
במשך די פארנאכט שעות איז באקאנט געווארן
דער לעצט-מינוטיגער באשלוס פונעם רבי'ן
שליט"א ,זייענדיג נעתר לבקשתם פון אנ"ש תושבי
ארה"ק ,וועלכע האבן ארויסגעלעכצט לראות את
מלכנו און מיטלעבן א שבת מרומם בצל הקודש,
צו פארבלייבן אויף שב"ק קרח פראווען א שבת
התאחדות מיט'ן ציבור תושבי ארץ ישראל .די
בשורה האט אריינגעבלאזן א שמחה דקדושה ביים
גאנצן ארטיגן ציבור וואס האט זיך גערישט דערצו
מיט א הכנה עילאה.

מושב טוב ישבת
שוין פון די גאר פריע פארטאגס שעה'ן האט
דער רבי שליט"א פארברענגט בעסק התורה בבית
האכסניא ,און שפעטער אריבער צו דער מערה אין
ווייטער ממשיך געווען בעסק התורה אויפ'ן דאך
פון די מערה אין איינע פון די חדרי ההקדישות.
דערנאך איז דער רבי שליט''א אריבער אינעם
זאל וואו עס זענען געווען פארזאמלט אלע תלמידי
הישיבות דמוסדותינו הק' אין ירושלים און בני
ברק ,וועלכע האבן געוויילט במשך די טעג בצל
הקודש באתרא קדישא מירון .דער רבי שליט''א
איז אריבער צווישן די בחורים און זיך מפלפל
געווען מיט די תלמידים אין די סוגיות פון זייערע
לימודים.
דערנאך איז אפגעראכטן געווארן תפילת שחרית
אין דער מערה ,מיט גרויס התעוררות און התלהבות
ברוב עם הדרת מלך .נאכ'ן דאווענען האט דער רבי
שליט"א חאלאק'עט עטליכע קינדער וועלכע זענען
געקומען מאכן פיאות באתרא קדישא כנהוג.
דערנאך איז פארגעקומען א מסיבת לחיים
פאר בערך  200תלמידי הישיבות דמוסדותינו
הק' בארה"ק אין ביהמ"ד פון הרה"צ רבי רפאל
אביחצירא שליט"א .מ'האט געזינגען ניגוני
התעוררות ודביקות און דער רבי שליט"א האט
משמיע געווען לענגערע דברי תורה משולב
בהדרכה וחיזוק און ווארעם געוואונטשן ברכות
לרוב פאר אלע תלמידים .נאך א פייערדיגן טאנץ
אויף "אנא עבדא דקודשא בריך הוא" זענען די
בחורים צוריק צו זייערע לימודים.
אין די פארמיטאג שעה'ן איז אריבערגעקומען
אויף א באזוך בבית האכסניא הגה"צ גאב"ד
קוממיות-ירושלים שליט"א אין באגלייטונג
פון הרה"ח ר' יצחק שלמה בלוי שליט"א סד"ד
ביד"ץ עדה החרדית ,און אזוי אויך די אנדערע
חברי הנהלה פון "קרן השביעית" .דער רבי
שליט"א האט זיי ענטפאנגען בכבוד הראוי און
זיך אריינגעלאזט אין א לענגערן שמועס בהלכות

שמיטה און בריתחא דאורייתא אויסגעשמועסט
און מבאר געווען אלע שיטות הפוסקים.
דערנאך האט רבינו שליט''א געקויפט א שותפות
אין א פעלד צו האבן א חלק אין דער מצוה פון
שמיטה וואס איז נוהג בארץ ,לרגל שנת השמיטה
הממשמש ובא .אין בלויז עטליכע חדשים ארום
נאכ'ן זיך געזעגענען האט דער רבי שליט"א
ארויסבאגלייט די משלחת ביז די גאס ,און געשיקט
בנו הגה"צ אבד"ק סיגוט שליט"א זאל אראפפארן
צום פעלד.
נאכמיטאג האט זיך אנגעהויבן די רייע פון
כניסה אל הקודש פנימה וואס האט זיך פארצויגן
אויף לענגערע שעה'ן.
ארום  8:30האט דער רבי שליט"א געדאווענט
מנחה בבית האכסניא.דערנאך האט דער רבי
שליט"א משמיע געווען דב"ק מיט שטארקע דברי
הדרכה פאר די מחנכות ומנהלת בקרב מוסדותינו
הק' בארה"ק .נאך תפלת מעריב.
איז פארגעקומען דער "סעודת ראש חודש -
ואסיפת חינוך" בראשות רבינו שליט"א מיט אלע
כלי קודש ,מלמדים מנהלים ומרביצי תורה בקרב
מוסדותינו הק' בארה"ק.
מען האט געזינגען נגוני התעוררות וניגוני ראש
חודש ,און דאן האט דער רבי שליט"א משמיע
געווען דברות קודש ,זיך שטעלנדיג אויפ'ן פסוק
בפרשת השבוע "כי כל העדה כולם קדושים
ובתוכם ה'" ,צוערשט פארטייטשט בדרך דרוש
ופלפול ,און דערנאך אריבער צו אגדה ,זייענדיג
ממשיך מיט לענגערע דברי הדרכה לדעת את
המעשה אשר יעשון ,בפרט דאס אחריות וואס דער
מלמד טראגט אויפ'ן קינד.
צווישן אנדערן האט דער רבי שליט"א אויך
שטארק ארומגערעדט איבער די וויכטיגקייט פון
פאלגן די הנהלה ,און שטארקע דברי חיזוק פאר
די מלמדים ,זיך אויסדרוקנדיג צווישן אנדערן אז

תושבי ארה"ק ,הקטנים עם הגדולים ,ביים
מקבל פנים זיין כ"ק מרן רבינו שליט"א

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

באזוך פון רבינו
שליט"א אין מירון

"דער שכר פון די מלמדים איז גדול
ואין חקר" ,און געוואונטשן שטארקע
ברכות קדשו .דערנאך האט מען זיך
ארויסגעלאזט אין א פייערדיגן ריקוד
אויפ'ן ניגון "יהא רעוא קדמך דתפתח
ליבאי באורייתא".

ברוך שעשה לנו ניסים במקום הזה

דאנערשטאג ,יום א' דר"ח תמוז,
האט דער רבי שליט"א פון די גאר פריע
פארטאגס שעה'ן פארברענגט בעסק
התורה בבית האכסניא .ווען אינצווישן
איז דער רבי שליט"א ארויף צו א צימער
על גג המערה ,ספעציעל אפגעדינגען
געווארן פאר'ן רבי'ן ,וואו דער רבי האט
ממשיך געווען בלימוד התורה.
נאך א וויילע איז דער רבי שליט"א
אריינגעקומען צו שחרית נעבן מערת
רבי אלעזר .צו "הלל" האט דער רבי
שליט"א יורד געווען לפני התיבה,
מיט א קול חוצב והתעוררות רב .ביים
ליינען האט דער רבי שליט"א עולה
געווען צו רביעי און גומל געבענטשט,
דערנאך איז געווען ספעציעלע מעמד
"ברכת ההודאה" ווען דער רבי שליט"א
איז אנגעקומען ביים פלאץ ווי עס איז
געווען אויפגעשטעלט דער גיגאנטישער
שאטער ביים "שבת מירון" תשע"ו וואס
האט זיך א טרייסל געטאן ליל שב"ק און
בניסי ניסים איז ב"ה גארנישט געשען.
ביים סיום יסודי התורה אין
וויליאמסבורג ,האט דער רבי שליט"א
גערעדט דערוועגן בשבח והודאה
להשי"ת ,זאגנדיג בלשו"ק "איך דערמאן
מיך ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס,
ווען מ'האט זיך געשטעלט דאווענען
שמו"ע ,ס'איז געווען אויפגעשטעלט
א גרויסער שאטער ,ס'איז געווען
אויפגעשטעלט אויף א בנין ,ס'האט א
ציטער געטון דער שאטער.
"נאך די טראגעדיע וואס איז געווען
פארגאנגענעם ל"ג בעומר ,האב איך
געהאט אביסל התבוננות ,כ'האב צוריק
געטראכט דעם עבר וואס איז געווען
ווען אונז זעמיר געווען שבת אין מירון,
איך האב אנגעהויבן אריין צוטראכטן
וואס דארט איז געווען ,נסים ונפלאות
אז די זאך איז נישט איינגעפאלן ,ס'איז
נישט גוט צו טראכטן וואס ס'וואלט
געקענט פאסירן פאר אזא גרויסן ציבור
אידן.
"כ'האב א הרגש אז איך דארף גיין
קיין מירון ,און זאגן בשם כל הקהל
וואס זענען דארט געווען' :ברוך שעשה

לנו נסים במקום הזה' ,נאר דער זכות
פונעם הייליגן תנא רבי שמעון עמדה
לנו ,אז דאס האט זיך א בייג געטאן ,און
ס'האט זיך צוריק אויסגעגראד".
אצינד ,זייענדיג באתרא קדישא מירון,
האט דער רבי שליט"א ארויסגעברענגט
רצון קדשו אל הפועל ,און אריבער צום
מקום וואו עס האט פאסירט דער נס,
וואו ס'איז געשטאנען דער גרויסער
שאטער .מיט א רגש הודאה האט דער
רבי שליט"א געזאגט דעם ברוך שעשה
לנו נסים וכו' ,און דער ציבור האט
אויסגעבראכן מיט ניגוני הודאה.
במשך די נאכמיטאג שעות האט
ממשיך געווען די רייע פון הונדערטער
אנ"ש תושבי ארה"ק ,אריינצוגיין
בקודש פנימה להפקד בדבר ישועה
ורחמים ,וואס האט זיך פארצויגן פאר
לענגערע שעה'ן.
צווישן אנדערן איז נאכמיטאג
אריין לקודש פנימה הגה"צ גאב"ד
זכרון מאיר שליט"א ומלפנים אב"ד
דקהלתינו לאנדאן ,וואו עס האט זיך
פארצויגן א הערליכער שמועס בדברי
תורה וסיפורי צדיקים .צווישן אנדערן
האט מען ארומגערעדט איבער'ן אסון
נורא ל"ג בעומר און איבער די מעגליכע
שינוים וואס וועלן געמאכט ווערן .אויך
איז אריין בקודש פנימה כ"ק אדמו"ר
מלייפניק שליט"א און עס האט זיך
פארצויגן א שיחת קודש.
במשך דעם טאג זענען אויך אריין
צענדליגער מנהלים עטה"ק וואס האבן
זיך באדאנקט אויף דער געוואלדיגער
תמיכה פונעם קופת "שקל הקודש"
וואס דער רבי שליט"א האט מייסד
געווען ביים הייליגן "כינוס כללי" כ'
סיון תשע"ח ,וואס פארטיילט מדי
חודש בחדשו ריזיגע סומעס פאר
מוסדות הק' על טהרת הקודש ,אויף א
שטילן און באשיידענעם פארנעם.
ארום  5:30איז אנגעקומען א משלחת
פונעם וועלט בארימטן "מרכז עזרה
ויעוץ" אין שפיץ פונעם ראש המצילים
העסקן הנמרץ הרב שמעון שישא
שליט"א יו"ר המרכז ,וואו עס האט זיך
פארצויגן א לענגערער שמועס איבער
די פעולות הצלות פונעם מרכז און
מטכס עצה געווען איבער די הצלה
פון בחורי ואברכי ארה"ק פונעם שמד
הגיוס און פון די טריפה'נע טורמעס,
בפרט נאך די לעצטערע שוועריקייטן
און איבערגעשמועסט אלע דרכי
ואופני הצלה וואס מען וועט דארפן
אונטערנעמען בעתיד .צום שלוס האט
דער רבי שליט"א מאציל געווען ברכות
הקודש פאר די געטרייע מצילים.
ארום  6:30איז דער רבי שליט"א
אנגעקומען אויף א באזוך ביי הגה"צ
האדמו"ר רבי רפאל אביחצירא שליט"א
בבית מדרשו באתרא קדישא מירון,
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וואו עס האט זיך פארצויגן א שיינער
שמועס און דער רבי האט זיך באדאנקט
פאר'ן ארויסגעבן דעם ביהמ"ד פאר די
בחורי הישיבות וואס זענען געקומען
וויילן אין מירון.
ארום  8:15האט דער רבי שליט"א
געדאווענט מנחה בבית האכסניא ,און
דערנאך איז נמשך געווארן די זמני
כניסה .תפלת מעריב ,און דערנאך זיך
איינגעשפארט אינעם ספרים-שטוב און
עוסק געווען בתורה ביז שפעט אין די
נאכט שעות נאך חצות הלילה.

הוא ימליץ טוב בעדינו
מיט אומבאשרייבליכע התעוררות
איז ערש"ק צופרי בקדרותא דצפרא
אפגעהאלטן געווארן דער מעמד
"בקשת רחמים" ביים תנא אלקי רשב"י,
פילע באסעס זענען ארויסגעפארן פון
די חרדישע געגנטער מיט'ן השתתפות
פון א ריזן ציבור וואס האט זיך
צונויגעפרעסט אין מערה און ארומיגע
חדרים ביז אינדרויסן.
ארום  6:45איז דער רבי שליט"א
אנגעקומען צום ציון הק' ,און תיכף
אנגעהויבן די דברי אלקים חיים
באגלייט מיט בכיות עצומות ,זייענדיג
נוקב ויורד לחדרי בטן .דער רבי שליט"א
האט זיך געשטעלט אויפ'ן נוסח הפיוט
"תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו הוא
ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי"
און דאס פארטייטש במאמריו פון רבי
שמעון ,אז רבי שמעון לשיטתו זאל
מעורר זיין רחמי שמים משפיע צו זיין
ישועות ורפואות און אלע צרכי ישראל
המרובים.
ארום  7:05האט מען אנגעהויבן
אינאיינעם אויסזאגן "כל ספר תהילים"
להפקד בדבר ישועה ורחמים ,דער
רבי שליט"א האט צוגעשיקט צום
עמוד בנו בכורו הגה"צ רב דקהלתינו
בוויליאמסבורג שליט"א און ביי
קאפיטל "ק"ל" האט דער רב שליט"א
פארגעזאגט פסוק בפסוק בנוסח ימים
נוראים מיט השתפכות הנפש .צוליב
ר"ח האט מען נישט געזאגט יהי רצון
נאך תהילים.
מען האט געענדיגט ארום 9:05
און דער רבי שליט"א האט געליינט
די קוויטלעך ,צווישן זיי די טויזנטער
קוויטלעך פון די לומדי חבורות "יסודי
התורה  -תורתך שעשועי" בשעת מען
זינגט ניגוני התעוררות.
ארום  9:35האט מען זיך
ארויסגעלאזט אין א פייערדיגן
ריקוד "אויסגע'פועל'ט אלעס גוטס",
שליסנדיג דעם מעמד נשגב ,בעת דער
ציבור גרייט זיך מיטצוהאלטן תפלת
שחרית בצל הקודש .א וויילע דערויף
איז דער רבי שליט"א צוריק אנגעקומען
אין מערה צו שחרית און צוגעגאנגען צו
הלל און עולה געווען רביעי.
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אריבער פון מירון קיין צפת ,אידן
פון אלע יארגענג און פון אלע שטעט
בארה"ק האבן זיך געשלעפט מיט די
רענצלעך איבער די צפת'ער בערג מיט
א געוואלדיגע תשוקה און שמחה ,צו
מיטלעבן "א שבת מיט'ן רבי'ן".
די תפלות במשך השבת זענען
פארגעקומען אינעם בנין פון תומר
דבורה הארט נעבן דעם צפת'ער ביה"ח,
און די עריכת השלחנות אויפ'ן שטח
הגדול פארנט פונעם בנין ,וואס איז
געווארן אויסגערישט אויף א פאסיגן
פארנעם צו אקאמאדירן דעם גרויסן
ציבור.
ביים זמן הדלקת הנרות זענען זיך
צוזאם געקומען אלע בחורים צו א דרשת
הכנה פון הגה"צ רב דביהמ"ד בית ברוך
שליט"א .בערך א  4/3שעה נאכ'ן זמן
איז דער רבי שליט"א אריינגעקומען

אינעם היכל הביהמ"ד וואס איז געווען
מלא על כל גדותיו און צוגעטרעטן צום
עמוד צו הודו ,מיט א קול חוצב להבות
אש וואס האט מיטגעריסן דעם גאנצן
ציבור צו א געוואלדיגע התלהבות
התפלה.
נאך מנחה האט מען געהערט קורצע
דברי פתיחה פון הרה"ג ר' מרדכי
יאזשעף שליט"א ,מנה"ר ישיבה גדולה
ב"ב ,מיט פאסיגע דברי הכנה צום שבת
בצל הקודש.
צו קבלת שבת איז צוגעגאנגען
הרה"ג ר' יושע הערש יאזשעף שליט"א
מו"ץ בקהלתינו ב"ב .א התרגשות'דיגע
לכה דודי איז אפגעראכטן געווארן
העכער'ן ציון הק' פונעם בעל לכה דודי,
ובפרט ביי די ריקודין ביי בואו בשלום,
ווען דער עולם שטייט קעפ אויף קעפ
מיטצוהאלטן די פלאם פייערדיגע

הונדערטער אידן מאנ"ש מרחבי ארה"ק ווארטן אריינצוגיין בקודש פנימה
אין מירון .אויפן' בילד :ביי תפלת מנחה בבית האכסניא

ביי רעוא דרעוין בעיר העתיקה צפת ,תחת כיפת הרקיע ,צוליב
וואס די אינסטאנצן האבן נישט ערלויבט דעם באנוץ פונעם שאטער

איהי שבת דאתאחדת

רבינו שליט"א ביים עוסק זיין בתורה על יד ציון הרשב"י
אין אתרא קדישא מירון

"הדרא דלא אפשר למיפרט
בשפוותא" ,איז דער אויסדרוק אויפ'ן
לעכטיגן און גאר דערהויבענעם שב"ק
וואס אנשי שלומינו תושבי ארה"ק
האבן זוכה געווען מיטצולעבן בצל
הקודש פון כ"ק מרן רבינו שליט"א אין
עיה"ק צפת ת"ו.
פון דאנערשטאג נאכמיטאג האט
מען שוין געזען סאטמארער חסידים
זיך דרייען אין די געסלך בעיר העתיקה
צפת ת"ו ,ספעציעל די וועלכע זענען
געקומען מיט זייערע משפחות ,אבער
די גרויסע שוואונג האט זיך אנגעהויבן
פרייטאג אינדערפרי נאך תהלים,
ווען דער גרעסערער חלק ציבור איז

דער מעמד מרומם מלוה מלכה רבתי קאמבינירט מיט 'סיום יסודי התורה',
פארגעקומען מוצאי שבת אין טברי'

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

באזוך פון רבינו
שליט"א אין מירון

עבודת הריקודין פונעם רבי'ן שליט"א
בקבלת פני שבת מלכתא ,אויסגעדרייט
בלויז צו די רעכטע זייט כמנהג צפת אז
מ'דאווענט צו דרום און צו בואו בשלום
דרייט מען זיך צו מעריב.
דערנאך האט מען ממשיך געווען מיט
פייערדיגע ריקודין אויף "בר יוחאי"
כמנהג מירון לכבוד התנא אלוקי ,וואס
האט יעדן ארויפגעטראגן אין די הויכע
ספערן.
נאכ'ן דאווענען איז דער עולם
אריבער "גוט שבת זאגן" ,וואס האט
זיך פארצויגן א לענגערע צייט .דער
ציבור איז אריין אין זאל צו די סעודת
שבת וואו מ'האט פארברענגט בשבת
אחים גם יחד .במשך די סעודה האט
אויפגעטרעטן מיט הערליכע דברי
תורה הגה"צ רב דביהמ"ד אוהל פיגא
שליט"א חדב"ן.
צו דער באשטימטער צייט איז דער
גאנצער עולם ארויס אין הויף צום שלחן
הטהור .דער שטח האט זיך בליץ שנעל
אנגעפילט עד אפס מקום און ס'האט
זיך ארויסגעשטעלט אז דאס פירן טיש
אויף דעם ארט איז געווען א באזונדערע
סייעתא דשמיא כדי יעדער זאל האבן
פלאץ.
האבנדיג די מעלה אז דער שטח
געפינט זיך צופיסנס פונעם בארג,
הארט נעבן דעם בית החיים העתיק
אין צפת ,האט מען געקענט אויף די
בערג העכער'ן שטח אויסשטעלן גענוג
פלאץ אז די הונדערטער נשים צדקניות
פון אנ"ש בארה"ק זאלן גענען גוט
מיטהאלטן די גאנצע טיש.
בערך אום  11:30איז מרן רבינו
שליט"א ארויסגענומען צום שלחן
הטהור און אנגעהויבן שלום עליכם
באש להבה כדרכו בקודש .א ברען האט
ארומגענומען אלע תלמידים וחסידים
וואס האבן שוין אזוי לאנג ארויסגעקוקט
אויף אט דעם געהויבענעם מאמענט.
מיט אשת חיל האט דער רבי שליט"א
מכבד געווען הגה"צ רב דקהלתינו
וויליאמסבורג שליט"א .תיכף נאך די
פריסת המוציא האט דער רבי שליט"א
אריינגעברענגט אן אוירא דמירון,
געבויט אויף א סיפור פונעם הייליגן
צאנזער רב זי"ע ,אז קומען קיין צפת
נאכדעם וואס מ'קען נישט זיין אין

מירון ,איז נישט גורע נאר מוסיף ,און
תיכף ארויס אין א פייערליכע טאנץ לכ'
התנא האלוקי רשב"י.
נאך איידער'ן אויפגעבן די פיש ,האט
דער רבי שליט"א ווידעראמאל משמיע
געווען דברות קודש ,במשנתו פון
רשב"י בדרך דרוש וחסידות.
במשך דער טיש האט דער רבי
שליט"א עטליכע מאל מאריך געווען
בדברות קודש .מיט כל מקדש האט
דער רבי שליט"א מכבד געווען הגה"צ
רבי אליעזר ערנסטער שליט"א רב
דקהל מאור חיים צפת ,מיט מנוחה
ושמחה הגה"צ רב ד'צאנז שטיבל
בצפת שליט"א ,מיט קה אכסוף הגה"צ
אדמו"ר מסערעדנא-ב"ב שליט"א ,מיט
ברכהמ"ז הגה"צ רב דקהלתינו וומס"ב
שליט"א.
דערנאך האט דער רבי שליט"א
דערציילט פון מרן רביה"ק בעל דברי
יואל זי"ע ווען ער האט געוויילט בעיר
צפת .מיט אז ביום השביעי האט דער
רבי שליט"א מכבד געווען הרה"ג רבי
אלי' וואלף יאקאב שליט"א רב ראשון
לציון .עס איז שוין געווען בערך 3:15
פארטאגס ווען מען האט געענדיגט דעם
דערהויבענעם שלחן הטהור.
שב"ק אינדערפרי איז דער רבי
שליט"א אריינגעקומען צום דאווענען
אום  .9:50מיט אמירת הברכות איז
מכובד געווארן הרה"ג רבי שלום קליין
שליט"א ,און מיט פסוקי דזמרא הרה"ג
רבי יצחק אייזיק פריעדמאן שליט"א
ראה"כ דקהלתינו בית שמש ,און צו
תפילת שחרית האט דער רבי שליט"א
יורד געווען לפני התיבה מיט גרויס
התעוררות כדרכו בקודש.
די עליות זענען פארטיילט געווארן
צווישן בני וחתני רבינו שליט"א און
די רבני הקהלה ופני העדה .דער רבי
שליט"א האט עולה געווען צו שישי,
און דערנאך געמאכט א מי שברך פאר
עטליכע בעלי שמחה לרגל הולדת בתם
למז"ט.
תפילת מוסף האט געדאווענט פאר'ן
עמוד הגה"צ רב ביהמ"ד בית ברוך
שליט"א ,און מען האט גע'דוכנ'ט ביי
מוסף כמנהג א"י.
דער רבי שליט"א האט קידוש
געמאכט בחדרו הפרטי ,און דערווייל
איז דער ציבור אריין אין אולם הסעודות
וואו מען האט זיך געוואשן צום סעודת
יום שב"ק .צוליב מאנגל אין פלאץ
האט מען מסדר געווען א באזונדערער
ארט פאר די סעודת יום שב"ק פון
די הונדערטער בחורי חמד .הגה"צ

4
רב דקהלתינו וומס"ב שליט"א האט
אויפגעטרעטן מיט פאסיגע דברי תורה
והתחזקות און אינצווישן איז דער רבי
שליט"א אריינגעקומען צו דער סעודה
און זיך געוואשן ,און דאן האט דער רב
שליט"א ממשיך געווען.
נאכ'ן זמר חי ה' האט הרה"ג רבי
יקותיאל יצחק בראך שליט"א מנאנאש
געשטעלט עטליכע שאלות צום רבי'ן
שליט"א אויף פארשידענע ענינים ,אויף
וואס דער רבי האט געענטפערט און
אויסגעשמועסט קולע אל השערה.
צווישן אנדערן האט דער רבי
שליט"א דערציילט זיינע זכרונות פון
די נסיעות פון דודו מרן רבינו הדברי
יואל זי"ע קיין אר"י בשנות תשט"ו,
תשי"ט ,תשכ"ה ,מיט אסאך פרטים
וואס ער האט אליינס מיטגעהאלטן דאס
ארויסבאגלייטן און דאס מקבל פנים
זיין.
אויף דער פראגע בנוגע די יעצטיגע
איבערקערענישן בארה"ק ווען עס
טוישט זיך די ממשלת הכופרים ,וואס
דאס איז נוגע פאר חסידי סאטמאר ,האט
דער רבי שליט"א געענטפערט א קורצע
תשובה בדרך מליצה" :לא רע"ה זה
כרע"ה זה אלא שדרכם לילך ולהזיק"...
אזוי אויך האט מען אויסגעשמועסט
נאך פארשידענע ענינים בעניני
דעות ,ובעניני שמיטה ווי דער רבי
האט דערציילט פארשידענע גאר
מאוצר
ענינים
אינטערעסאנטע
זכרונותיו פון די שמיטה יאר ווען ער
האט געוואוינט אין אר"י.
מען האט מען מאריך געווען בשירות
ותשבחות ,און דערנאך האט דער רבי
שליט"א געזאגט קורצע דברות קודש
און דערביי מבשר געווען פארן ציבור
אנ"ש אז ער פלאנט אי"ה צו קומען
אפטער אויף קורצע נסיעות קיין ארה"ק
 מירון ,און זיך טרעפן מיט אנ"ש אחיםלדעה.
מיט ברהמ"ז האט דער רבי שליט"א
מכבד געווען בנו הגה"צ אבד"ק
סיגוט שליט"א .דער זייגער האט
שוין געקלאפט כמעט  4:00אזייגער
נאכמיטאג ווען מ'האט פארענדיגט די
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טיש.
נאכמיטאג האט הגה"צ רב
דביהמ"ד ישמח משה שליט"א חדב"ן,
פארגעלערנט א הערליכן שיעור אין
פרקי אבות פאר'ן ציבור אנ"ש פול מיט
הדרכה וחיזוק.
צו מנחה איז דער רבי שליט"א
אריינגעקומען א האלבע שעה נאכ'ן זמן
הדלה"נ.
דאס התעוררות ביים מעמד רעוא
דרעווין איז געווען לעילא ולעילא,
די ניגוני דביקות בעפאר די זמירות,
די זמירות זעלבסט און די קבלת עול
מלכות שמים מיט א פייערדיגן ברען
האט אפגעהילעכט מסוף עיר צפת ועד
סופו.
ביי די דברות קודש האט דער
רבי שליט"א מאריך געווען בחיזוק
והתעוררות בעניני מסירות נפש וואס
האט אריינגעדרינגען בתוכיות הלבבות.
דער רבי שליט"א האט געבענטשט על
הכוס ,און נאך מעריב געמאכט הבדלה
און מוציא געווען דעם גאנצן ציבור.

שישו ושמחו בשמחת התורה
מוצש"ק אין א שפעטע שעה זענען
די באסעס אפגעפארן צום מעמד רבתי
סיום מסכת יבמות אין ראם פון חבורת
"יסודי התורה" ,אפגעראכטן אינעם
גיגאנטישן זאל 'מגיה' אין טברי' וואס
איז געווארן פרעכטיג אהערגעשטעלט
לכבודה של תורה.
אלס יו"ר האט געדינט הרה"ג רבי
יקותיאל יצחק בראך שליט"א ,וועלכער
האט בנועם לשונו ארויסגעברענגט די
הרגשים וואס טליעט ביי יעדן איינעם
אונטער'ן רושם פונעם שבת נועם
הנשמות.
הרבני הנגיד והמרומם ר' מאיר
הירש הי"ו מראשי הקהילה והמוסדות
בעירינו קרית יואל ,האט מיט גאר
טרעפליכע דיבורים אדרעסירט די
מאורע ,ארויסברענגענדיג דעם קורת
רוח ווען מ'זעט די עדה הקדושה האלט
זיך אזוי הערליך צוזאם תחת דגלו
והדרכתו פונעם רבי'ן שליט"א.

מיט'ן סיום איז מכובד געווארן
הרה"ג ר' דוד כהן שליט"א מראה"כ
עצי חיים ,און מיט התחלת המסכת איז
מכובד געווארן דעם רבי'נס אייניקל,
הרה"ג ר' ליפא טייטלבוים שליט"א
ראש כולל ערב 'לב אהרן' ויו"ר הנהלת
התאחדות אברכים ירושלים ,און דאן
איז דער ציבור ארויס אין א פייערליכן
טאנץ בשמחת התורה א לענגערע צייט.
דערנאך האט דער רבי שליט"א
אויפגעטרעטן מיט א דרשת חיזוק
והדרכה פאר אנ"ש תושבי ארה"ק
און מיט הארציגע געפילן דערביי
ארויסגעברענגט רגשי לבבו פון דעם
געהויבענעם שב"ק מיט אנ"ש אחים
לדעה.
צום שלוס האט מען מיט פייערדיגע
טענץ 'אשרי העם שככה לו'
ארויסבאגלייט דעם רבי'ן שליט"א
אויפן וועג צום קבר רבי מאיר בעל הנס
וואו דער רבי שליט"א האט געדאווענט
שחרית באשמורת הבוקר ,און דערנאך
פוקד געווען דעם ציון הק'.
ארום  7:30האט דער רבי שליט"א
זיך ארויסגעלאזט צום שטאט לוד,
אין וועג אהיים קיין ניו יארק ,וואו
דער רבי שליט"א איז אנגעקומען אין
די שפעטערע נאכמיטאג שעות ,זיך
אהיימקערנדיג למעון קדשו אין קרית
יואל.
מיט דעם האט זיך געשלאסן דער
ביקור מרומם וואס האט איבערגעלאזט
אומגעהויערע חיזוק פאר קהל עדתינו
בארה"ק ,וועלכע זענען נאך אונטער'ן
טיפ'ן רושם פון די מעמדים נשגבים
ותפלות זכות וואס מ'האט זוכה געווען
מיטצולעבן בהיכלא דמלכא באתרא
קדישא מירון און צפת טברי' ,ווען צו
דער זעלבער צייט זענען אנ"ש דאהי
מקבל פני רבינו שליט"א בשמחה רבה,
מיט א תפלה ובקשה צום רבוש"ע
מ'זאל האבן אויסגע'פועל'ט אלעס
גוטס ,ישועות ורפואות פאר צרכי עמך
ישראל המרובים ,בזכות התנא אלקי רבן
שמעון בר יוחאי.
תּו ָֹרת ֹו מָ גֵן לָנוּ הִ יא ְמאִ ַירת עֵ ינֵינוּ הוּא
י ְַמלִ יץ טוֹב בַ ּע ֲֵדנוּ!

בעת'ן וויילן אין מירון ,איז רבינו שליט"א צוגעגאנגען צום ארט )רעכטע בילד( וואו עס איז געווען אויפגעשטעלט דער גיגאנטישער שאטער וואס האט געדינט אלס היכל הביהמ"ד
ביים געהויבענעם היסטארישן שבת פקודי אין מירון בשנת תשע"ו )לינקע בילד( .וואו דער רבי שליט"א האט געמאכט די ברכה "ברוך שעשה לנו נסים במקום הזה",
נאכדעם וואס נאך די לעצטיגע טראגעדיעס וואס האבן ליידער פאסירט ,האט זיך ארויסגעשטעלט די חסדי ה' אז ס'האט קיינעם נישט געשאדט בשעתו,
בעת ווען דער גאנצער אויפגעשטעלטער שאטער האט בשעת תפלת מנחה ערש"ק געכאפט א טרייסל ,און דער גאנצער שבת איז ב"ה אדורך בלי שום מכשול,
און אז ס'האט בשעת מעשה אויך נישט צוגעפירט צו א פלוצלינגדיגער סכנה'דיגער געלויף
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כ"ק מרן רבינו שליט"א קובע מזוזה
ביי די צוויי נייע ּפרעכטיגע
"תנאים זאַלן" בביתו נאוה קודש
באנייט געווארן היינטיגן זונטאג פ' חוקת  -וועט ערמעגליכן דאס פראווען "תקנות-תנאים"
מיט פיל-ברייטערן אויסוואל פון דאטומען ,לשמחת לב אנ"ש

מיט אומגעהויערע פרייד איז צווישן
אנ"ש תושבי העיר באקאנט געווארן די
גאר פאזיטיווע אנטוויקלונג אין געביט
פון שפרזאמע שמחות ,מיט'ן באנייאונג
פון צוויי נייע פרעכטיגע "תנאים זאלן"
בביתו נאוה קודש פון כ"ק מרן רבינו
שליט"א אויף אוהעל קט.
די לעצטע  9יאר וואס עס פונקציאנירט
דער "תנאים זאל" ביים רבי'ן אין שטוב,
וואס האט במשך די יארן אפגעשפארט
מיליאנען פאר מחותנים בעת שמחתם,
מיט'ן פראווען דעם גאר ביליגן תנאים,
לויט די תקנות וואס כ"ק מרן רבינו
שליט"א האט איינגעשטעלט ,זייענדיג
משאת נפשו הטהורה פון מרן רביה"ק
הברך משה זי"ע ,ויבלחט"א ווערט עס
נמשך מיט א מסירת נפש דורכ'ן רבי'ן

שליט"א וועלכער איז דאס שטענדיג
מעודד און מחזק מיט הייליגע פעולות
וואס איז ב"ה עושה פרי און איז מצליח
למעלה מן המשוער.
כדי נאכצוקומען דעם גרויסן
פארלאנג ,איז איינגעשטעלט געווארן
דער וויכטיגער פראיעקט פון צוויי
פרישע זאלן ,אנגעפירט דורך די
אומערמידליכע עסקנות פונעם איש
חי ורב פעלים ומזכה את הרבים ,הר"ר
בנש"ק ר' איתמר מייזליש שליט"א,
מגדולי עסקני קהלתינו הק'.
די לעצטערע וואכן זענען די
זאלן פארענדיגט געווארן מיט אלע
פיטשעווקעס ,מיט מלכות און פראכט,
און דעם היינטיגן זונטאג חקת ,מיט'ן
אהיימקום פון כ"ק מרן רבינו שליט"א

פונעם בליץ-נסיעה קיין אתרא קדישא
מירון ,ווערן די זאלן באנייט בשעה טובה
ומוצלחת ,בראשות פונעם רבי'ן שליט"א.
מיט די נייע תנאים-זאלן אין דינסט,
איז פילפאכיג פארברייטערט געווארן
די מעגליכקייט פאר מחותני אנ"ש ,צו
פראווען א ביליגן תנאים ,אין איינקלאנג
מיט די תקנות שע"י קהלתינו הק' ,און
ווידער שטארט די הייליגע שטאט
קרית יואל ארויס מיט'ן אהערשטעלן
פאר'ן ציבור שיינע הערליכע זאלן,
פאר היסטאריש-ביליגע פרייזן ,צו
ערמעגליכן דאס פראווען עפארדעבל
שמחות ,שפארזאם און ביליג ,און נישט
פזר'ן געלט ,וואס מ'האט נישט ,אויף
איבערגעטריבענע הוצאות.
מזמור שיר חנוכת הבית!

ותשלם כל המלאכה...
רבינו שליט"א ביים שעפן קורת רוח פון די נייע הערליך-צוגערישטע זאלן,
וואס וועט שפארן טויזנטער דאלארן פאר מחותנים בעת שמחתם

רבינו שליט"א אין א שמועס מיט הרה"ח ר' יעקב אלי' רייזמאן הי"ו,
מחברי ועד לצמצום הוצאות בעת שמחה ,שע"י קהלתינו הק'

דער נייער פרויען-אריינגאנג צו די נייע תקנות-תנאים זאלן
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כ"ק מרן רבינו שליט"א ביים זאגן דעם "לשם יחוד" און די "ברכה",
איידער'ן קובע זיין די מזוזה ביי די נייע זאלן "בביתו" נאוה קודש אויף אוהעל קט.
ווערט געזען :הרה"ג בנש"ק רבי איתמר מייזליש שליט"א ,אינציאטאר און רוח החיים פונעם פראיעקט
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אריינצושיקן בריוו צו די רעדאקציע ,ווי אויך פאר סיי וועלכע פארשלאגן ,עצות און קאמענטארן
וויאזוי צו פארבעסערן אונזער\אייער אויסגאבע ,ביטע שיקט אריין אויף דעם אויבנדערמאנטן
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ביים קובע זיין די מזוזה
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 3וואסער קוועלער אריבער קריטישע
פארריכטונגען די לעצטערע וואכן
אינערהאלב הארעוואניע צו האלטן אלע קוועלער אין דינסט,
און שפארן יעדעס טראפ וואסער ,ספעציעל אינעם זומער-סעזאן
ווען באנוץ שטייגט דראמאטיש

אין די יעצטיגע וואכן ווען די
ווילעדזש "וואסער דעפארטמענט"
איז אויפאיינמאל אקטיוו אין אנפירן
א סעריע פון וויכטיגע פארריכטונגען
און מאשינעריע ערזעצונגען ,ביי
עטליכע קוועלער דורכאויס די שטאט,
איז אינטערעסאנט צו כאפן א שטיקל
בליק איבער דער פארצווייגטער
אפעראציע וואס עס נעמט אריין בלויז
דאס באגלייטן און זיכער מאכן אז אלע
קוועלער זענען אין קראפט ,און שענקען
דאס מאקסימום וואסער וואס עס איז
אומשטאנד ארויסצוגעבן.
יעדער קוואל פאר זיך איז קריטיש
וויכטיג אנצוהאלטן א באגנוגנדער
וואסער-סופליי צו קענען ערנערן דעם
מאסיוון וואסער באנוץ אין קרית יואל,
ספעציעל אינעם זומער-סעזאן ווען דער
באנוץ שטייגט צו א מאקסימום ,פיל
מער ווי אין די ווינטער חדשים.
די רענאוואציעס קומען פאר אין
דער זעלבער צייט וואס קרית יואל איז
אקטיוו מיט'ן אריינברענגען אין דינסט
נייע וואסער קוועלער ,ווי שוין עטליכע
מאל באריכטעט אין די שפאלטענעס
פון די הקריה ,ספעציעל וואס איז איצט
עומד על הפרק ,די צוויי נייע קוועלער,
ביי דעעש ,און דער בית השחיטה קוואל
אריבער דעם  ,17וואס איז ב"ה לעצטנס
באשטעטיגט געווארן דורך די סטעיט
די.אי.סי .מיט א פערמאנענטן פערמיט.
באזונדער האט די די.אי.סי.
באשטעטיגט צוויי 'נייע' קוועלער,
איינס אויף דינוב ,און איינס אויף סעווען
ספרינגס ראוד ,נעבן בעיקערטאון
אויפ'ן שטח וואו עס איז אויפגעשטעלט
דער פילטער פלענט וואס רייניגט דאס
וואסער וואס קומט דורכ'ן פייפליין .נאר
די דאזיגע  2נייע קוועלער דארפן נאך
באזונדער אויסווארטן אויך א העלט
דעפארטמענט פערמיט.
אבער אינצווישן פארגעסט מען נישט
אז מ'איז אנגעוויזן אויף יעדעס טראפ
וואסער פון די עקזיסטירנדע קוועלער,
און מ'איז נאכאנאנד פארטאן אין א
שווערע הארעוואניע צו האלטן אלע
קוועלער אין דינסט ,מיט'ן גרעסטן מאס
קראפט אז ס'זאל ארבעטן רונדע דעם
זייגער אן אפשטעל.
אנדערש איז ביי די אלגעמיינע
מוניציפאליטעטן מיט א מאגערע
באפעלקערונג אויסגעשפרייט אויף

ריזיגע שטחים מיט אסאך קוועלער ,און
דער סיסטעם ארבעט אז די קוועלער
ווערן יעדע שטיק צייט פארלאשן
פאר א וויילע ,ווייל אויב ארבעט עס
נאכאנאנד איז עס אויסגעשטעלט צו
ווערן איבערגעשטרענגט און קען שאפן
פראבלעמען.
אין קרית יואל קען מען זיך נישט
ערלויבן אזא לוקסוס פון פארלעשן
דעם פארצווייגטן וואסער סיסטעם
אפילו איין טאג ,זייענדיג אנגעוויזן
אנצוהאלטן א רייכן וואסער סופליי וואס
אזא עיר ואם בישראל מיט א געשאצטע
אריבער פיר-און-דרייסיג טויזנט נפשות
בליעה"ר פארלאנגט.
איז אינטערעסאנט צו באריכטן ארום
פארריכטונגען ביי עטליכע וואסער
קוועלער ,וואס האט זיך אפגעשפילט אין
בלויז איין וואך ,און טוט אפשפיגלען
די כסדר'דיגע פארצווייגטע ארבעט
פון אויפהאלטן די קוועלער אויף אן
אומאפשטעלבארן פארנעם.
עס האנדלט זיך פון דריי קוועלער,
וואס אלעס אינאיינעם טוט עס
פראדוצירן א קיימא לן פון  155גאלאן
א מינוט ,מער ווי  200טויזנט גאלאן א
טאג .די לעצטע שטיק צייט האט מען
אויפגעפאסט פראבלעמען ביי די דריי
קוועלער ,עס האט אנגעהויבן שענקען
ווייניגער וואסער ווי געווענליך,
ווען צוויי דערפון האבן גענצליך
אויפגעהערט ארבעטן.
נאכ'ן אינספעקטירן דעם פראבלעם,
האט מען דורכאויס פרשת שלח
דורכגעפירט די רענאוואציע וואס איז
דורכגעפירט געווארן מיט'ן העכסטן
ערפאלג ,און אצינד איז שוין צוויי
דערפון צוריק אין דינסט מיט'ן פולסטן
פרישקייט .פאלגנד איז א באריכט
קוואל-ביי-קוואל.

קוואל נומער 22
קוואל נומער  22וואס געפינט
זיך נעבן די  52בעיקערטאון ביזנעס
צענטער  ,2#שענקט  85גאלאן א מינוט.
 122טויזנט גאלאן פער טאג .עס האט
אנגעהויבן צייגן א רעדוקציע אין
סופליי ,ביז ווען מוצאי שבת בהעלותך
האט עס אינגאנצן אויפגעהערט
ארבעטן .נאך אן אונטערזוכונג האט
זיך ארויסגעשטעלט אז דער פראבלעם

בילד פון אן אלטער און נייער פאמפ ,און אילוסטראציע
וויאזוי אן אלטער פאמפ ווערט איינגעטוישט מיט א נייעם

שטעקט אינעם "פאמפ" מאשין ,וואס
שטופט ארויף דאס וואסער פון א
מאסיווע  230אונטערערדישע טיפקייט.
דער פאמפ האט מען באנייט דריי
יאר צוריק ,און היות מ'נוצט דאס
אומאפשטעלבאר ,איז דאס שוין
געווארן אויסגעדינט ,און ס'איז שוין
צייט איינצוטוישן מיט א פרישן.
עס האט זיך פארלאנגט די אויפגאבע
ארויפצושלעפן דעם אפגעשטארבענעם
מאשין ,און אראפשיקן א נייעם .עס האט
זיך ב"ה נישט אויסגעפעלט איינצוקויפן
א מאשין ,ווייל די ווילעדזש פרובירט
אלץ צו האבן אין באזיץ מאשינען וואס
פעלט זיך צומאל אויס צו האבן אויף
דער מינוט.
עס איז געווען א סיעתא דשמיא
אז מ'האט געהאט דעם סארט פאמפ-
מאשין ,ווייל אז מ'דארף עס ווען
באשטעלן ,קען מען נישט וויסן ווילאנג
ס'וואלט געדויערט ביז מ'באקומט עס,
אין די יעצטיגע עפאכע ווען די קאראנא-
נאכווייען האט געטאן פארקריפלען
די פראדוקציע ביי אסאך פירמעס ,און
זייער אסאך ארטיקלען און מאטעריאל
איז שווער צו באקומען אין צייט.
מ'האט אראפגערופן א פירמע וואס
איז ספעציאליזירט אין ערזעצן א
פאמפ .מ'האט פון פריער אלעס גרייט
געמאכט ,סיי מיט'ן אהינברענגען דעם
פאמפ ,און אלע ארומיגע עקוויפמענטס
וואס אין אזא צייט ,אז מ'פארריכט
שוין ממילא ,טוישט מען שוין איין
אויף נייע ,כדי די פירמע זאל זיך קענען
נעמען ארבעטן תיכף ומיד .דורכאויס
פר' שלח איז אנגעגאנגען די ערזעצונג,
און זונטאג קרח האט דער קוואל ב"ה
צוריק אנגעהויבן ארבעטן אין א פולער
שוואונג.

קוואל נומער 14-A
דער קוואל  14-Aשענקט  45גאלאן
א מינוט .נאנט צו  65טויזנט גאלאן
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וואסער פער טאג.
עס האט לעצטנס אנגעהויבן צייגן
א היבשע רעדוקציע אינעם וואסער
פליסונג .נאכ'ן איבערזיכטן דעם
צושטאנד פון די מאשינעריע און
ארומיגע איינריכטונגען ,האט זיך
ארויסגעשטעלט אז נישט אינעם פאמפ-
מאטאר שטעקט דער פראבלעם .ס'איז
נישט אזוי אלט ,און מ'האט נישט געזען
סיי וועלכע סיבה פארוואס ס'זאל נישט
פונקציאנירן ווי געהעריג .נאר דער
פראבלעם איז אנטדעקט געווארן אין די
"פייפס".
דאס וואסער פליסט דאך ארויף פון
אונטערערדיש ביז'ן אויבערפלאך,
דורכאויס "פייפס" וואס ווערט
אינסטאלירט פון אויבן ביז אונטן .ביי
דעם קוואל האנדלט זיך עס פון א 275
פיס טיפקייט ,און ס'איז פארמירט א
סעריע פון  13קאנעקטירנדע פייפס,
יעדע פייפ  21פיס לאנג.
מיט'ן הילף פון א טעכנאלאגישע
אינספעקציע אפאראט ,וואס איז בודק
די נאסקייט פונעם ערד לענגאויס
די גאנצע טיפע שטרעקע ,האט מען
אויפגעפאסט אז ביי טייל פייפס האט
זיך געשאפן לעכער ,און דאס האט
געברענגט צו א וואסער פארלוסט,
שאפנדיג אין טאטאל א פארלוסט פון
באדייטנדע קוואנטומען וואסער וואס
מ'וואלט געקענט פארדינען ווען די
לעכער וואלטן נישט עקזיסטירט.
מ'האט זאפארט באשטעלט נייע
פייפס ,און דורכאויס פרשת שלח איז
דורכגעפירט געווארן די ערזעצונג,
מיט'ן איינטוישן אויף די נייע פייפס.
נאך א וואך זיין אינדרויסן פון דינסט,
אין ליכט פון די רענאוואציע ,האט
מען זונטאג קרח צוריק אנגעצינדן דעם
קוואל ,און ס'האט ב"ה צוריק אנגעהויבן
שפרודלען ווי די גוטע צייטן ,מיט'ן
געווענליכן קוואנטום וואס דער קוואל
שענקט נאטירליך ,ווען אפילו א טראפ
וואסער ווערט נישט פארשוואונדן
אונטערוועגנס.

קוואל נומער 1
קליינע נומערן וואס מאכן אבער
גרויסע פראבלעמען...
קוואל נומער  1שענקט  25גאלאן א
מינוט 36 ,טויזנט גאלאן א טאג .דער
מאטאר וואס איז אינסטאלירט געווארן
בלויז איין יאר צוריק ,איז געגאנגען
שלאפן .דאס איז עפעס וואס מאכט זיך
נישט געווענליך ,אבער אויך דאס קען
זיך מאכן ביי א קוואל וואס ארבעט
ברציפות ממש" ,איין יאר" במלוא מובן

המלה.
ס'איז טאקע נישט פון די גרעסערע
קוועלער ,אבער אין קרית יואל איז
אפילו א קלענערער קוואל קריטיש
וויכטיג פאר דער פארמירונג פונעם
וואסער סופליי .ווי נאר מ'האט זיך
דערזען מיט'ן פראבלעם ,האט מען זיך
אריינגעלייגט איבער דער אינסטאלירונג
פאר א נייעם מאטאר.
היות ס'איז א סארט מאטאר וואס
מ'האט נישט געהאט אין באזיס,
האט מען דאס געדארפט באשטעלן.
די קאראנא-נאכווייען וואס רופט
זיך שווער אפ אין די ביזנעס וועלט,
שפירט זיך יעצט אינעם היגן וואסער
דעפארטמענט ,ווען דער ספעציפישער
סארט מאטאר איז דערווייל נאכנישט
אנגעקומען .מ'האט עס שוין באשטעלט
צוויי וואכן צוריק ,און נאך אלץ ווארט
מען דערויף .מ'האפט אז ס'וועט דא זיין
אינגיכן ,צו קענען וואס שנעלער צוריק
אקטיווירן דעם קוואל.

*

אינדערצייט וואס מ'טוט אנווענדן
אלע מיטלען צו בארייכערן דעם
וואסער סופליי ,סיי מיט'ן באנייען
פרישע קוועלער ,און סיי מיט'ן האלטן
פרעזערווירט יעדעס ביסל וואסער,
איז כדאי צו אויפמערקזאם מאכן
די תושבים איבער דאס אחריות און
קאאפעראציע וואס איז נוגע ספעציעל
אין די יעצטיגע זומער טעג ,צו שטעלן
פריאריטעטן אינעם וואסער באנוץ.
מ'האט נארוואס אריינגעטרעטן אין א
תקופה אין יאר וואס דער וואסער סופליי
טראסקעט צו די נידריגסטע שטאפלען
אין יאר .אינעם וואסער דעפארטמענט
זענען די קומענדיגע " 11וואכן"
באצייכנט אלס די אנגעצויגענסטע און
שווערסטע תקופה פאר וואסער רונדע
דעם יאר (מיט'ן אויסנאם פון די  9טעג),
ווען דער נאטירליכער וואסער באנוץ
אין יעדע הויז גייט דראמאטיש ארויף,
ווען צו דער זעלבער צייט טוט פארזעצן
דער וואוקס בליעה"ר פון טאג צו טאג,
פרישע זכרים ,קידושים און חתונות,
כ"י ,מיט אסאך נייע איינוואוינער צו
יעדער צייט.
דאס אלעס ברענגט צום אויפמערק-
זאמקייט די וויכטיגקייט פון שפארן
וואסער ,זומער איז נישט צייט צו קוקן
צו האבן א גרינעם הויף ,נאר ענדערש
אז ס'זאל זיין גענוג וואסער פאר'ן
טרונק אין מויל ,און פאר די אנדערע
לעבנסוויכטיגע באדערפענישן פון אלע
תושבים.

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

7

סיון-תמוז תשפ"א \ May-June '21

מצילי אש אפטיילונג
קאנטראקט געשלאסן אויף שפאגל-נייע
"לייטער טראק" אין ווערד פון  $1.3מיליאן
קאסטומייזד טראק באשטעלט ביי ספעציאליזירטע פירמע אין דעטרויט ,מישיגען – ווערט דעזיינט אויפ׳ן אייגנארטיגן געברויך פון קרית יואל׳ער גאסן און אויסשטעל

די לעבנסוויכטיגע "מצילי אש"
אגענטור איז אצינד פארוויקלט אין א
פרישן גראנדיעזן פראיעקט אינערהאלב
אירע שטענדיגע באמיאונגען צו זיין
גרייט בעזר השי"ת מיט די שטערקסטע
רעטונגס מיטלען על כל צרה שלא
תבוא .די רעדע איז פון דאס לאזן
באשטעלן און אויפבויען פון פריש א
שפאגל-נייעם "לייטער טראק" וואס
וועט שטיין צודינסט אלס טייל פון
די רייכע און סאפיסטיקירטע וויקעל-
פלאטע פון מצילי אש.
די צוויי וויכטיגסטע מצילי
אש טראקס ,זענען ווי באקאנט די
"לייטער" און "טאנקיר" טראקס .פונעם
טאנקיר סארט פארמאגט מצילי אש
 3טראקס ,און דער צוועק דערפון איז
הויפטזעכליך צו שטיין גרייט ביי א
סצענע מיט א שפע וואסער מיט וואס
דאס פייער ווערט פארלאשן ,און 'אויך'
האט דאס עטליכע קלענערע לייטערס,
וואס איז בעיקר געווידמעט ביי א פייער
אין אן ערשטע שטאק ,וכדומה ,ווען

מ'דארף נישט דערגרייכן צו הויעך.
אנדערש איז מיט'ן "לייטער
טראק" ,וואס איר הויפט ראלע איז,
דאס ארויפציען איר ריזיגן לייטער,
און דערמיט צו גרייכן צו העכערע
שטאקן וואו מ'ברויך לעשן א פייער און
ארויסראטעווען געשטראנדעטע .דאס
פארמאגט 'אויך' א מאס וואסער ,וואס
העלפט צו קענען אנהייבן מיט'ן לעשונג
פראצעדור.
ביז עטליכע יאר צוריק האט דער
לייטער טראק פון מצילי אש פארמאגט
א לייטער פון  135פיס הויעך (דער
באקאנטער "געלע" טראק) .אבער אין
פאקט איז די הויכקייט געווען נוצבאר
ביז צו ווייניגער ווי העלפט ,בלויז 60
פיס ,ווייל  135איז די סך הכל הויכקייט
פונעם לייטער פון אויבן ביז אונטן,
אבער ווען עס קומט צו א פייער סצענע
און דער לייטער ווערט אויסגעצויגן,
קען דאס בלויז דינער שיפערהייט ,און
ווען ס'איז שוין אינגאנצן אויסגעצויגן,
איז עס געווען ביי נישט מער ווי  60פיס

דער איצטיגער שוין-היפש אפגעדינטער לייטער-טראק פון יאר  ,'94בשעת
זיך טרענירן דערמיט אויף איינעם פון די דירות-קאמפלעקסן אין שטאט

הויעך.
מיט עטליכע יאר צוריק איז דער -135
פיס טראק ארויס פון באנוץ נאכ'ן ווערן
אויסגעדינט און מער נישט אומשטאנד
צו דינען איר צוועק ,און מצילי אש
האט דאס ערזעצט מיט'ן איינקויפן א
גענוצטע (יוזד) טראק מיט א  100פיסיגן
לייטער.
עס איז טאקע נישט א שפאגל-נייע,
ווערנדיג געבויט אום  '94למס' ,אבער
ס'האט בעיקר איין געוואלדיגע מעלה,
אז דער לייטער איז פולקאם אויסציבאר,
ווערנדיג געבויט מיט א "האריזאנטאלע"
סטראטעגיע ,וואס באדייט אז עס קען
זיך אויסציען אין משך די גאנצע 100
פיס פון איר לענגקייט ,און ווערט נישט
פארקירצערט ביים זיך אויסציען .אזוי
דינט דאס שוין איר צוועק א שיינע
פאר יאר ,ווען אומצאליגע הייזער
זענען מיט'ן הילף פון דעם טראק ב"ה
אפגעראטעוועט געווארן במשך די
יארן.
אבער מיט'ן אחריות'דיגן בליק
אויפ'ן הוה און זיכער אויפ'ן עתיד ,אין
ליכט פון דעם וואס די שטאט קרית יואל
ווערט דראמאטיש אויסגעברייטערט
און אויסגעבויט אין אלע ריכטונגען,
האט זיך ארויסגעשטעלט דער פארלאנג
צו קויפן א נייעם "לייטער טראק" ,אויף
א פארנעם עס זאל נאך פיל בעסער און
פלינקער שטיין צוהילף על כל צרה
שלא תבוא ,אין די פיקוח נפש'דיגע
ראלעס פון הצלת נפשות ,און הצלת
ממון ישראל ,מיט'ן הילף פון די נייע
סאפיסטיקירטע מאדעלן און כלי
מכשירים ,וואס עס פעלט נאר אויס
צו אפצייכענען א הונדערט פראצענט
סוקסעס ביי די לעבנסוויכטיגע מצילי
אש מיסיעס.
ווי פארשטייט זיך האט מען
געלייגט געוויכט ,אז עס זאל אויך זיין
אויסגעשטאט מיט א הויכן לייטער,
אויפ'ן מוסטער פונעם ביז-איצטיגן
טראק וואס קען זיך אויסציען צו 100
פיס אוןקען רואיג דערגרייכן ביז צו
די העכסטע שטאקן .כאטש עס ווערט
פארלאנגט ,און יעדע געביידע ווערט
ווירקליך געבויט מיט צוויי פאר-
שטיגן ,אז מ'זאל קענען ארויסלויפן
פון דער צווייטער זייט אין פאל פון
עמערדזשענסי ,נעמט דאס נישט אוועק
פונעם פליכט צו פארמאגן א גענוג הויכן
לייטער צו קענען דערגרייכן איבעראל.
אינעם מצילי אש הויפטקווארטיר
איז מען לאנג געזיצן און גענישטערט
נאך א פאסיגע קאמפאני וואס קען
דאס בעסטע צושטעלן א טראק פאר'ן
ספעציפישן געברויך פון קרית יואל.
מ'איז געזיצן אויף מיטינגען מיט א
רייע קאמפאניס פון איבער פארשידענע
פלעצער ,און נאכ'ן פארלייגן די

דער פאמפער טראק וואס איז אהערגעשטעלט געווארן
אין דער פארגאנגענהייט דורך די אי 1-פירמע
ספעציפישע פארלאנגען ,איז די ליסטע
פארשמעלערט געווארן צווישן 3
קאמפאניס וואס זענען אומשטאנד
און ספעציאליזירט דאס צו קענען
אהערשטעלן.
דאן איז פארבליבן די אויפגאבע צו
קלויבן פרייז-ווייז ,וועלכע קאמפאני
עס קען דאס בעסטע אהערשטעלן
פאר'ן בעסטן פרייז ,און ענדגילטיג
איז געשלאסן געווארן קאנטראקט
מיט'ן "אי "1.קאמפאני ,באזירט אין
דעטרויט ,מישיגען ,וואס איז א ריז
אין פייער-טראקס געבוי ,און טוט
נאכאנאנד אפליפערן קאסטומייזד
פייער טראקס צו קאמפאניס איבער'ן
גאנצן לאנד וואו מ'איז העכסט-צופרידן
פון דעם פראפעסיאנאלן אויפבוי און
אויסשטאטונג פון די גרעסטע ביז די
קלענסטע דעטאלן.
ביז איצט איז שוין אפגעהאלטן
געווארן ווייניגסטנס  10מיטינגען מיט
פארשטייער פונעם קאמפאני ,וועלכע
זענען אראפגעקומען אהער קיין קרית
יואל צום מצילי אש גאראדזש ,און
מ'איז אינאיינעם איבערגעגאנגען
אלע פרטים וואס מ'וויל אלץ נעמען
אין חשבון .זיי האבן דערביי געקריגן
א קלארן בילד איבער'ן פארלאנג,
זיי האבן זיך באקענט אז קרית יואל
פארמאגט א 'טעילאר בארג' און א
'לעמבערג גאס' ...און אלע סארט גאסן
וואו דער טראק זאל זיך אלץ 'נישט'
דארפן אריינדרייען ,אזוי אויך דער
סטאנדארט פון געביידעס-הויכקייט
וואס איז פארהאן אין קרית יואל ,א
שטייגער ווי געדיכטע סיטיס ,מוסדות
בנינים און ביזנעס צענטערן ,וכדומה.

דער נייער לייטער-טראק וועט ,ווי
דערמאנט ,פארמאגן א לייטער פון 100
פיס ,און דאס גאנצע וועט זיין נוצבאר
ביים אויסגעצויגן ווערן .עס וועט קענען
ענטהאלטן  500גאלאן וואסער ,וואס
איז  200גאלאן מער ווי די ביז היינטיגע
לייטער-טראקס .עס וועט ווערן
אויסגעשטאט מיט די שטייגערליכע
איינריכטונגען ,ווי א "פאמפ" צו
שפריצן ,פארשידענע סארטן פייפס ,א
"גענעראטאר" ,פארשידענע עלעקטער
צו מאכן ליכטיג ביי דער סצענע און
ארום ,וכהנה אלע צוגעהערן און געצייג,
אלעס פון די נייעסטע מאדעלן וואס איז
נאר פארהאן אויפ'ן מארקעט .אין דער
פאסאזשיר קאבינע וועלן האבן פלאץ 6
פייער-לייט ,מיט'ן דרייווער.
דער נייער לייטער-טראק וועט
אפקאסטן  1.3מיליאן דאלאר .זייענדיג
עפעס וואס ווערט נישט פינאנצירט
דורך גאווערמענט פאנדינג ,נאר אלעס
ווערט געדעקט דורך ארויסנעמען
א באנד וואס וועט ווערן געדעקט
דורך די שטייערצאלער מיט די יארן.
עס איז טאקע זייער א קאסטבארע
ווערט
אבער
אונטערנעמונג
אהערגעשטעלט פאר דער זיכערהייט
פון די תושבים ,על כל צרה שלא תבוא.
דער פלאן ליגט אצינד ביים
אינדזשענירונג ,און ביז ארום  4וואכן
וועט זיין פארטיג דער דעזיין ,און
מ'האפט אז איינמאל ס'איז פארטיג וועט
דער טראק גיין צום מאנופעקטשרינג.
מ'שאצט צו האבן דעם טראק פארטיג
ביז א יאר פון איצט ,און ס'איז צום
האפן אז אלעס זאל פארן כשורה.
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-סאניטעישאן דעפארטמענט-

וויכטיגע קלארשטעלונג און בקשה
פאר אלע חשוב'ע איינוואוינער

צומאל ָאנגעלייגט
ָ
נפראגע איבער גארבעדזש-הייזער וואס עס ליגט
ַ
אויף די ָא
"באלק"
ָ
גרעסערע חפצים וואס גייען אריין אין די קאטעגאריע פון
שפירן מיר פאר וויכטיג קלארצושטעלן דאס פאלגענדע:
דער פרייז וואס מ'צאלט אין די חודש'ליכע סאנטיאציע ביל איז
אויסדרוקליך נאר פאר די געווענליכע מיסט.
גרעסערע חפצים ,ווי מעבל ,א שאפע ,בענקלעך ,אפלייענסעס ,האלץ-שיטראק און
אלע סארט בוי-ארטיקלען ,איז נישט אריינגערעכנט( .די ווילעדזש שטעלט צו א
סערוויס פון אפנעמען "באלק פיק-אפ" אומזיסט צוויי מאל א יאר).
ּפצאל.
ָ
איבער'ן יאר איז פארהאן א סערוויס פון אפנעמען באלק מיט אן אפוינטמענט ,פאר אן ָא

זאכן ווערן אויפגעּפיקט
באלק ַ
נעמט אין אכטָ :
אויסשליסליך נאר מיט אן אפוינטמענט פון
פאראויס!
ָ
*

בשם אלע איינוואוינער בעטן מיר מ'זאל בשום אופן נישט ארויסלייגן
באלק ָאן קיין אפוינטמענט ,און נישט פאראורזאכן עגמת נפש פאר
זיך אליינס און פאר די שכנים ,וואס אלע שכנים ליידן דערפון ,און
אפט קען דאס אויך קומען לידי סכנה.
עס איז צום האפן אז אלע איינוואוינער וועלן זיך האלטן דערצו מיט
פארשטענדעניש און אחריות כלפי די זויבערקייט און זיכערהייט פון די שטאט

די ווילעדזש סאניטאציע דעפארטמענט
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סעקיוריטי "סורוועילענס קאמעראס"
אויסגעשטאט מיט פארגעשריטענע
"דעדיקעיטעד פייבער" נעטווארק

אין די יעצטיגע טעג איז ערגענצט
געווארן א וויכטיגע טראנספארמאציע
אין געביט פון זיכערהייט פון די
שטאט קרית יואל מיט אירע צענדליגער
טויזנטער איינוואוינער ,ווען די
עקזיסטירנדע סעקיוריטי "סורוועליענס
קאמערעס" זענען אויסגעשטאט
געווארן מיט'ן נייעם פארגעשריטענעם
"דעידקעיטעד פייבער" נעטווארק ,וואס
ארבעט פיל בעסער און ווירקזאמער
ווי ביז היינט ווען די קאמערעס זענען
געווען אנגעוואנדן אינעם פוינט-טו-
פוינט טעכנאלאגיע.
די "סורוועלעינס קאמערעס" וואס די
ווילעדזש האט געלאזט אינסטאלירן ביי
מערערע סטראטעגישע און וויכטיגע

ווינקלען אין שטאט ,איז נישט א פנים
חדשות .נאך איבער צען יאר צוריק
האט די ווילעדזש אינסטאלירט די
סורוועלעינס קאמערס ,אין אן עפאכע
ווען ווייניג האבן בכלל אינאכט
גענומען ווי וויכטיג דאס פעלט אויס,
וואס ליידער ,במשך די נאכפאלגענדע
יארן האט מען אין די חרדי'שע
געגענטער מיטגעלעבט זייער טראגישע
אינצידענטן וואס האט געדינט אלס
ברייטע אויפוואכונג און לעקציע איבער
די קריטישקייט פון אן עין רואה.
צום פארדאנקען די סורוועליענס
קאמערעס דאהי אין קרית יואל ,האט
מען בע"ה פארמיטן סכנה'דיגע און
פארברעכערישע געפארן ,די השתדלות

וואס דער רבוש"ע פאדערט פון אונז
אלס "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
האט צוריקגעהאלטן עגמת נפש'דיגע
פעלער און סכנה'דיגע אינצידענטן.
דער פראבלעם איז נאר געווען אז
דער סיסטעם איז געווען אנגעבינדן
אין די "פוינט-טו-פוינט" טעכנאלאגיע,
וואס האט געמאכט פראבלעמען צוליב'ן
ווערן בלאקירט פון בלעטער און ביימער
וואס וואקסן אריין ,און דעריבער
אפטמאל נישט געארבעט ווי געהעריג.
ווען דער פראבלעם איז געקומען
צום אויבערפלאך ,האט מען פרובירט
צו טוישן צו פראנטיער'ס נעטווארק,
אבער ווי פארשטענדליך האט זיך דאס
נישט אויסגעארבעט ,וואס מ'דארף

קיינעם נישט מסביר זיין פארוואס ...ווי
זייער שטייגער האט מען טועם געווען
פון זייער שלאבערישן און לאנגזאמע
סערוויס און מיטארבעט.
דאן
איז
השי"ת
בחסדי
אונטערגעקומען דער פאזיטיווער
"דעדיקעיטעד
פונעם
אויפקום

אלע  452סטריט-לייטס אין קרית יואל ווערן
ערזעצט מיט ווייס-ציכטיגע "על-אי-די" באלבס
צוויי-דריטל שוין ערזעצט; פראיעקט וועט בע"ה זיין קאמפלעט פארטיג ביז ענדע קאלענדער יאר למס'

עס איז נארוואס געווארן באשטעטיגט
די פאזיטיווע פארשריט אינעם גרויסן
פראיעקט וואס די ווילעדזש האט
געלאזט אין גאנג א צייט צוריק ,צו
ערזעצן די סטריט-לייטס אין קרית יואל
מיט'ן ציכטיג-ווייס "על.אי.די ".באלב.
אין א מערהייט גאסן געניסט מען
שוין פון די נייע הערליך-שיינענדע
באלייכטונג וואס איז שוין געווארן
ערזעצט במשך די פארלאפענע צוויי-
יאר ,אינערהאלב דעם פראגראם וואס
די ווילעדזש האט אונטערגענומען ,און
באשטעלט די "או-ענד-אר" יוטיליטי
פירמע דאס דורכצופירן.
לויט'ן אריגינעלן פלאן איז דער
פראגראם געווען בעיקר דעזיגנירט
אויף די גרעסערע גאסן אין שטאט ,וואו
עס ווירבלט זיך מער מיט אויטאס און
פיסגייער ,און עס פעלט זיך מער אויס א
שטערקערע באלייכטונג פאר'ן סעיפטי
פון מאטאריסטן און פיסגייער צוגלייך.
אינעם אריגינעלן צייט-פלאן פון או-
ענד-אר האט זי געזאלט זיין פארטיג
אין הערשט צוויי יאר ארום ,מיט א
סטראטעגיע פון ערזעצן יערליך ארום
 20פראצענט פון די סטריט-לייטס.
דער סיסטעם איז ב"ה געפארן
ווי געפלאנט ,און צוביסלעכווייז
איז געוואקסן די ליסטע גאסן וואס
זענען פלוצים ווייס געווארן ,די ביז-
יעצטיגע באלויכטענע קרית יואל'ע
שווקים ורחובות זענען נאך שענער און
הערליכער באלויכטן געווארן בתוספות
אורה.
אין לויף פון  '20למספרם האט
מען ערזעצט  88לייטס ,דורכגייענדיג
צוערשט ביי די מערסט-פארנומענע
טיילן אין שטאט ,באצייכנט אין
די מאפע אלס "סי.בי.די" סעקשאן,
(סענטראל ביזנעס דיסטריקט) .דאס
שליסט איין די גאסן פון :פארעסט,

גארפיעלד ,מרדכי שעהר ,קארטער ,ד.א.
ווידער ,ווען ביורען ,העיס ,קוויקוועי.
לויט'ן פלאן האט מען אינעם
איצטיגן יאר  '21למס' געזאלט שפאנען
ווייטער אינעם פראגראם ,ביז'ן ענדע
יאר צו ערזעצן א פרישע  70לייטס,
זייענדיג קאנצענטרירט צום אנדערן
סענטראל ביזנעס דיסטריקט אין
שטאט ,וואס נעמט אריין די גאסן פון
בעיקערטאון ,ראצפערט ,דינוב ,זופניק,
געציל בערגער-כהנא ,מירון .אין די
נאכפאלגנדע צוויי יאר ,פון  '22און
 '23למס' ,איז געווען געפלאנט צו גיין
ווייטער אויף די באשטימטע גאסן וואס
איז איינגעשלאסן אינעם פראיעקט.
למעשה איז ענטשטאנען צוויי
וויכטיגע ענדערונגען אינעם פלאן,
ווערנדיג אויפגענומען מיט גרויס
צופרידנהייט אין שטאט .ערשטנס איז
באשטעטיגט געווארן אז איינזעענדיג
דעם וויכטיגן תועלת ,און דער
שטארקער דיפערענץ פונעם אלטן
ביז'ן נייעם באלב ,וואס איז קענבאר
ביי די שוין-ערזעצטע גאסן ,האט מען
געפאסט א באשלוס צו שטעלן אין א
זייט דעם כלל פון "רובו ככולו" ...נאר
טאקע 'אלע' גאסן פון די גאנצע שטאט
ווערט איינגעשלאסן אינעם פראגראם.
והשנית איז נארוואס אויסגעהאמערט
געווארן מיט או-ענד-אר צו פארשנעלערן
דעם איניציאטיוו ,און ס'איז געשטעלט
געווארן אן אולטימאטום אז ביז'ן ענדע
קאלענדער-יאר למס' ,דהיינו נאך חנוכה
פון תשפ"ב ,איז דער פראיעקט בעז"ה
קאמפלעט פארטיג.
עס איז טאקע מערקבאר אן אונטער-
געאיילטע פרישקייט אינעם פראיעקט,
עס רוקט זיך שנעל איין גאס נאכ'ן אנ-
דערן ,און מ'האפט אז מיט דעם גאלאפ
וועט דער פראיעקט זיין קאמפלעט
פארטיג צום אנגעגעבענעם דאטום.

או-ענד-אר האלט קאנטראל אז די
ארבעט זאל טאקע פאראויסגיין אן
א צעגערונג ,און האלט א שטרענגע
איבערזיכט אויף איר מאנשאפט וואס
איז דעזיגנירט פאר דעם פראיעקט ,אז
אלעס זאל גיין כשורה.
פארלאפענעם שבת אח"ק האט
או-ענד-אר אפגעהאלטן אן "אודיט",
דהיינו ,א פיזישע ציילונג אויף אלע
ערטער וואו מ'האט שוין געדארפט
האבן אינסטאלירט ,זיכער צו מאכן אז
די ארבעט איז אויסגעפירט געווארן
ווי עס ברויך צו זיין ,מ'האט גארנישט
אויסגעלאזט ,וכדומה.
אין בעפארגרייטונג צום אודיט,
האט או-ענד-אר זיך פארבינדן מיט'ן
פובליק סעיפטי ,דאס צו מיטטיילן און
אראנזשירן פון פאראויס ,צו פארמיידן

אומזיסטע שרעק פון פלוצים-ערשיי-
נענדע או-ענד-אר טרעקלעך לענגאויס
די שטאט אין א פרייטאג-צונאכטס.
דער פראיעקט איז גאר א קאסטבא-
רער .על.אי.די .קאסט פי כמה פון א
געווענליכן באלב ,און יעדע סטריט
וואס די לייטס ווערן ערזעצט ,ציט
אריין אין גרויסע קאסטן ,אפגערעדט
וואס עס קאסט דער גאנצער פראגראם
אין טאטאל .אבער ווי שוין באקאנט
ביי די תושבים ,ווערט נישט געשפארט
קיין געלט ווען עס האנדלט זיך פאר'ן
וואוילזיין און סעיפטי פון אלע
פיסגייער און דרייווער ,די אריבער 33
טויזנט נפשות בליעה"ר ,וועלכע זענען
טאקע שטארק דאנקבאר פאר די נייע
מער-ליכטיגערע גאסן וואס מאכט א
געוואלד אויס.

פייבער נעטווארק" טעכנאלאגיע
פון די "פוירסט לייט" פירמע ,וואס
האט געשאפן א דורכברוך אינעם
קרית יואל'ן עולם המסחר ,ווען אלע
גרויסע אינסטיטוציעס און ביזנעסער/
געשעפטן געניסן שוין היינט פון די גאר-
שנעלע טעלע-קאמיוניקציע פון די נייע
דעדיקעיטעד פייבער נעטווארק וואס
איז שוין היינטצוטאגס אויסגעשפרייט
איבער די זוילן וואס לויפן אויף די
צענטראלע גאסן אין קרית יואל.
ווי שוין ברייט באריכטעט א צייט
צוריק אין א סעריע באריכטן אינעם
"הקריה" ,האט זיך די ווילעדזש
אריינגעלאזט אין דעם פארצווייגטן
פראיעקט אויף וואס ס'האט געהערשט
א שטארקע נאכפראגע ,און ארום א
יאר צוריק איז קאמפלעט פארטיג
געווארן די אינסטאלאציע פון די
דינע גלאזערנע דראטן וואס ליגט
אויסגעצויגן אין קרית יואל ,שענקענדיג
לייכטע און ביליגע צוטריט פאר אלע
ביזנעסער און געשעפטן צו ווערן
אנגעשלאסן און געניסן פון די נייע-
סארט פארגעשריטענע טעכנאלאגיע
פון "דעדיקעיטעד פייבער" נעטווארק.
האבנדיג אויסגעלייגט די נייע
פייבער-דראטן איבער די שטאט,
האט די ווילעדזש איינגעשטעלט אן
איניציאטיוו צו טראנספארמירן אלע
סורוועליענס קאמערעס מיט די סארט
טעכנאלאגיע .אצינד איז פארטיג
געווארן די ארבעט מיט א סוקסעס ,און
מ'טוט שוין מיטלעבן דעם געוואלדיגן
קאנטראסט פונעם קאנעקשאן וואס טוט
בעז"ה פילפאכיג העכערן די זיכערהייט
פונעם עיר גדולה לאלקים.
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-סאניטעישאן דעפארטמענט-

בשורה טובה:

די ווילידזש "סאניטעישאן דעפארטמענט" טוט איינמעלדן פאר אלע חשוב'ע איינוואוינער ,אז ס'איז שוין אנגעקומען
די ערשטע שיפמענט פון די נייע פראקטישע און דויערהאפטיגע

-95גאלאן גארבידזש קענס

וואס די גארבעדזש-טראק אליין הייבט עס אויף ,עס ווערט אויסגעליידיגט ,און צוריק אראפגעלייגט אלעס דורכן
טראק וואס איז אויסגעשטאט מיט'ן אייגנארטיגן "טיּפּפער".

צוצוהעלפן פאר די זויבערקייט פון די גארבידזש-הייזער און
ארום און די ריינקייט פון די גאנצע שטאט
די באשטעלונג פון  -עטליכע טויזענט  -נייע קענס אין א ספעציעלע סייז ,דיזיינט (קאסטום) פאר די געברויך פון
אונזער שטאט פארמאגט פילע מעלות:
די סיידוואלק און דער גאנצער ארום וועט בלייבן זויבער .צוליב דעם וואס די סאניטעישאן ארבייטער דארפן בכלל
נישט ארויסנעמען די מיסט פון די קענס בעפארן עס אויפפיקן.
די דעקל דערפון קומט באהאפטן צום קען .און איז פיל מער באשיצט פון ווערן אויפגעריסן דורך די פארשידענע
בעלי חיים.
עס נעמט אריין אין זיך א פיל גרעסערע קוואנטום 95 .גאלאן אנטקעגן די ביז יעצטיגע דורכשניטליכע  45גאלאן.
בייגעלייגט איז דער "ארדער פארום" וואו איר קענט באשטעלן/אויספולן אייער אינפארמאציע צו
איינהאנדלען די נייע קענס ,וואס ווערט פארקויפט פאר זייער א ביליגן פרייז פון בלויז  $50א קען( .אין פארגלייך צו
 $140 - $120וואס איז די געווענליכע פרייזן) די קענס וועלן ווערן דעליווערט (צווישן  1וואך און  2וואכן נאכן אריינגעבן די פוירטשעס
ארדער) צום אדרעסס וואו אנגעגעבן אינעם ארדער פארום.
איר האט די אּפציע פון עס שיקן דורך די ּפאסט אדער אריינברענגען ּפערזענליך אין אפיס ,אויב צאלט איר מיט א
קרעדיט קארד( ACH/מיט די ּפראססעסינג טשארדזש) קענט איר עס אויך באשטעלן דורך אריינקאלן צום סאניטעישן
דעפארטמענט אויף .#8-2 845-783-8300
די נייע קענס וועט בעז"ה אנהייבן א נייע עפאכע אין געביט פון ריינקייט און זויבערקייט איבער די גאסן פון קרית
יואל ,און וועט פילפאכיג פארבעסערן דעם פראצעדור פון אפנעמען "אלע" מיסט ביי די הייזער אין קרית יואל.
מיט דאנק פון פאראויס פאר אייער קאאפעראציע צו ברענגען א בעסערע ריינקייט אין שטאט וואס איז דער וואונטש
פון יעדן תושב.
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"ווילעדזש פיסקעל יאר"
גערוקט פון יוני צו יאנואר למס'
טיילווייזע 'טעקס ביל' אנגעקומען אצינד פארן חשבון פון פארבליבענע
 7חדשים פונעם יאר  -פולע יאר טעקס ביל וועט אנקומען אום יאנואר
' -ווילידזש טעקס ראטע'  16.32די זעלבע ווי פאר לאנגע יארן בעז"ה

די ווילעדזש האט אדאפטירט א
רעזאלוציע וואס טוט באשטימען א
נייעם דאטום ווען תושבי קרית יואל
וועלן ערהאלטן און באצאלן דעם
יערליכן "ווילעדזש טעקס ביל" .ביז
היינט האט מען דאס באקומען יולי 1
למס' ,און פון היינט און ווייטער וועט
דאס אנקומען יאנואר .1

לויט'ן געזעץ אין ניו יארק סטעיט
איז פארהאן אן אוועקגעשטעלטע
"פיסקעל יאר" פאר'ן בודזשעט פון די
לאקאלע רעגירונגען .פאר א קאונטי
און טאון איז פארהאן דער פיסקעל-יאר
פון יאנואר ביז יאנואר (די פעדעראלע
פיסקעל-יאר איז אקטאובער ,און די
סטעיט'ס איז אפריל) .דאס מיינט אז

אין בעפארגרייטונג צום קומענדיגן
יאנואר טוען די קאונטי'ס און טאונס
אויסרעכענען וויפיל עס וועט איר
אפקאסטן די קומענדיגע יאר פון יאנואר
ביז יאנואר ,לויט דעם באשטימט
זי די שטייערן ראטעס און שיקט
ארויס די פראפערטי טעקס בילס.
ווידעראום א ווילעדזש רעגירונג קען

סיון-תמוז תשפ"א \ May-June '21
זיך אליינס באשלוסן אויף איינע פון
די צוויי אדער אום יוני אדער אום
יאנואר ווען איר פיסקעל-יאר זאל לויפן.
ביז היינט איז די קרית יואל ווילדזש
פיסקעל יאר זיך אנגעהויבן אום יוני,
און די תושבים האבן באצאלט דעם
גאר ביליגן און קיינמאל-געהעכערטן
שטייער וואס דעקן די ווי-לעדזש
אויסגאבן פון יוני ביז יוני למס'.
אבער מיט'ן אויפקום פונעם "טאון
אוו פאלם טרי" ,איז מען געווארן
פארפליכטעט צו דער רעקאמענדאציע
פון דער סטעיט וואס פארלאנגט אז
היות די ווילעדזש און טאון לויפן
אויף די זעלבע גרעניצן ,און ווערט
אנגעפירט דורך איין און די זעלבע
באאורד זאל די פיסקעל-יאר אויך

זיין אין די זעלבע צייט ,און די בילס
זאלן אנקומען אין איין דאטום.
דאס האט געברענגט דער טויש אינעם
דאטום ,אז פון קומענדיגן יאנואר '22
וועלן תושבי קרית יואל קריגן אין די
זעלבע צייט די צוויי בילס ,פונעם טאון
און פונעם ווילעדזש.
דער טויש האט געשאפן אן
איינמאליגן און זעלטענעם סארט
ביל צו קאסירן שטייערן פאר
בלויז  7מאנאטן ,צו דעקן דעם
פארבליבענעם האלב-יעריגן בודזשעט.
עס איז ראטזאם צו געדענקען דעם
טויש ,אזוי אז קומענדיגן יאנואר ביים
פריש קריגן א ווילעדזש ביל זאל מען
נישט זיין דערשראקן אז מ'הייבט
אן שיקן בילס יעדע האלבע יאר...

Due to a change in the Village's fiscal year, the current tax
bill is for 7 months, June to December 2021. The next full
year Village tax bill will be issued in January 2022.

ענגלישער אויסצוג ,ווי עס ערשיינט אויפ'ן ווילעדזש-ביל

שטאנדהאפטיגע צוימען וועלן אינסטאלירט
ווערן ארום טייכלעך ביי חברון-ראוונע

אין די יעצטיגע טעג איז די "פובליק
ווארקס" דעפארטמענט אקטיוו אינעם
וויכטיגן פראיעקט צו אינסטאלירן
שטאנדהאפטיגע צוימען רינגס ארום די
צוויי לעיקס ביי די חברון-ראוונע גאסן.
הגם עס רעדט זיך פון צוויי קלענערע
וואסערלעך ,איינס קלענער פון
צווייטן ...ווייט פון וואס מ'קען אלס
געווענליכע לעיק אין קרית יואל ,א
שטייגער די גרויסע לעיק אויף עיקערס,
אדער אפילו ביי קוויקוועי ,פארט,
צו פארמיידן סכנה'דיגע אינצידענטן
וואס קען פאסירן ווען קליינע קינדער
קענען זיך אהין אריינכאפן ,איז
אונטערגענומען געווארן דער פראיעקט
צו אינסטאלירן די שפאגל-נייע
צוימען ,צום צופרידנהייט פון די פילע
איינוואוינער אין די ארטיגע גאסן.
איין לעיק געפינט זיך אונטן ,ביים
ווינקל פון סעווען ספרינגס און ראוונע
גאסן ,צופיסנס פונעם ראוונע בארג,
וואס דאס איז ממש נישטיג ,א קליין
וואסערל וואס איז קאנצענטרירט אין
צענטער פון א גרינס-באוואקסענעם

וועט-לענד שטח .א צווייטע לעיק
איז אביסל ארויפצוהיר ,ביים ווינקל
פון ראוונע קאר .חברון ,שוין היבש א
גרעסער און מער קענבאר טייכל וואס
זיצט אין צענטער פון א זאמדיגן באדן.
הגם די לעיקס זענען ביז היינט אויך
געווען ארומגעצוימט אין מערסטנסטייל,
פארמאגנדיג די אייזערנע שטאנגען
פאר'ן זיכערהייט פון די מאטאריסטן,
וואס רינגלט ארום ביי כמעט אלע זייטן
פון די לעיקס ,קומט דאס פארט נישט
צו ,צו א געהעריגן צוים וואס וועט נישט
איבערלאזן קיין שום מעגליכקייט פאר
א קינד אנצוקומען אדער אפילו בטעות
אריינבלאנדזשען אהין ,בעז"ה.
אין א בחינה פון מצוה גוררת
מצוה ,האט דער "וועד העירוב" די
פריוועליגיע אויך צו שענקען הילף
אין געביט פון "ונשמרתם" .האבנדיג
אזויפיל יאר ערפארונג אין באשטעלן
און ארום די אינסטאלאציעס פון צוימען,
אנבאלאנגט דעם גאר מהודר'דיגן
"רמב"ם עירוב" אין קרית יואל ,וואס
באשטייט כמעט נאר פון צוימען ,טוען

זיי אצינד מיטטיילן אפפערוויליגע
הילף בנוגע דאס רעקאמענדירן און
ארויסהעלפן מיט'ן באשטעלונג פון די
צוימען.
פונעם עירוב אספעקט קומען די
צוימען אויך צונוץ ,נאכצוקומען א
חומרא בנוגע דאס ארומצוימען א
"לעיק" וואס גייט אריין אין די סוגיא
פון "קרפף יותר מבית סאתים שלא
הוקף לדירה" .די הקריה בלעטער זענען
נישט רעזערווירט פאר הלכה'דיגע
דיונים ...נאר אויף אזויפיל איז כדאי צו
אנצייכענען ,די חריפות'דיגע תשובה פון
הגה"צ הדומ"ץ שליט"א אין שו"ת אגלי
דבש (סי' מ') וואו ער באהאנדלט די
שאלה בנוגע דעם לעיק אויף קוויקוועי.
דער פראבלעם שאפט זיך ווען עס
געפינט זיך א ליידיגער ,אומבאוואוינטער
מקום אינמיטן א שטאט וואס האט אן
עירוב ,קען דאס שאפן א פסול פאר'ן
גאנצן עירוב ,וויייל די הלכה איז ,אז
דער ליידיגער מקום באקומט א דין פון
א "כרמלית" ,וואס באדייט אז חכז"ל
האבן גע'אסר'ט דארט צו טראגן מער

ווי  4אמות ,און אויב איז דער מקום
נפרץ ,אויפגעעפנט צום איבריגן חלק
פון דער שטאט ,טאר מען לכבוד דעם
נישט טראגן אין די גאנצע שטאט.
אבער אין רוב פעלער וועט א
ליידיגער מקום נישט שאפן א פסול,
ווייל עס פארלאנגט זיך א גאנצע רייע
מיט תנאים אז דאס זאל טאקע באקומען
דעם דין פון א "כרמלית" ,ערשטנס
דארף עס זיין גרויס זיבעציג-ביי70-
אמה ,דערנאך מוז עס טאקע זיין א מקום
וואו מענטשן וואוינען ,און באנוצן זיך
נישט דערמיט אויף קיין שום צוועק
שבעולם ,א.א.וו .איז דא פארשידענע
קאמפליצירטע דינים ארום דעם ,וואס
איז נישט דא דער ארט אויס-צושמועסן.
בנוגע די צוויי באטרעפנדע לעיקס
וואו מ'וועט אצינד אינסטאלירן די
צוימען משום סכנה ,האט עפ"י הלכה
נישט א דין פון א "כרמלית" .די
אונטערשטע איז דאך פשוט ,ס'האט
נישט דעם שיעור פון  70-70אמה אפילו
לויט'ן חומרא'דיגסטן שיעור ,און אפילו
די אויבערשטע ,וואס איז שוין גרעסער,
האט אויך נישט דעם שיעור וואס איז
אנגענומען חושש צו זיין.
און אפילו ווען עס וואלט יא געהאט
דעם שיעור ,האנדלט זיך עס פון א
נישט-טיפע וואסערל (אדער יא-טיפע
זומפ )...אונטער  10טפחים ,וואס דאן
ווערט דער מקום נאך פאררעכנט אלס
'ראוי לדירה' ,עס מוז זיין ווייניגסטנס

צען טפחים טיף אז ס'זאל הייסן א מקום
וואו מ'קען נישט וואוינען אדער זיך
דערמיט באנוצן .אויך קען דאס וואסער
נאר אסר'ן ווען ס'איז נישט מעגליך צו
טרינקען.
אויסער דעם זענען פארהאן נאך
פארשידענע אורזאכן וואס ברענגט
דערצו אז די לעיק זאל נישט אסר'ן די
שטאט ,א שטייגער בנוגע דעם שיפן
בארג רינגס ארום וואס דאס פאר זיך
קען מעגליך פאררעכנט ווערן אלס
מחיצה ,אדער בנוגע די עצם הלכה פון
א שיעור כרמלית מצומצם אין א גרויסע
שטאט ,זענען דא פוסקים וואס האלטן
אז ס'איז נישט בכח צו אסר'ן די גאנצע
שטאט – ווי דער דיין שליט"א שמועסט
דאס אלעס אויס אין זיין תשובה ברב
חילו באורייתא.
הכלל ,דער דאזיגער טייך איז עפ"י
שורת ההלכה נישט קוואליפיצירט אלס
"קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף
לדירה" צו אסר'ן די שטאט ,נאר ליתר
שאת ,אז מ'מאכט שוין א צוים וועגן
זיכערהייט ,איז דאס זיכער א מעלה
בנוגע דעם עירוב ,צולייגנדיג נאך א
הידור צו די פילע חומרות והידורים
מיט וואס דער קרית יואל'ער עירוב איז
געבענטשט.
די נייע צוימען ווערן די יעצטיגע טעג
באשטעלט ביי א פאסיגע קאמפאני ,און
דאס וועט בע"ה אינסטאלירט ווערן אין
די נאנטע צוקונפט.

הקריה
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די  ’21-‘22געהאלט-גיידליינס פאר רעגירונג העלט אינשורענס!
אילוסטראציע פון די הויכע נ"י סטעיט אינקאם-גיידליינס בארעכטיגונג צו די רעגירונגס באצאלטע העלט אינשורענס
באזירט לויט די גרויסקייט פון אייער פאמיליע
אויב פארדינט איר אונטער א געוויסע שטאפל לויט די פעדעראל פווערטי לימיט ,צב"ש ,150% ,138% :אדער  ,138%זענען די עלטערן
סארט העלט אינשורענס" ,מעדיקעיד"; "עסענשאל" אומזינסט; ָאדער "עסענשאל" פאר  $20א חודש
בארעכטיגט צו געניסן פון איינע פון ָ 3
און פאר די קינדער :ביז  154%מעדיקעיד; " 160%טשיילד העלט פלאס" אומזיסט; אא"וו ,ביז  400%פאר  $60פער קינד ,מאקסימום  $180פאר אלע קינדער
אויב אייער יערליכע 'גראוס' אינקאם איז אונטער אזא פראצענט פון די פעדעראל ארימקייט שטאפל :דאן זענען די עלטערן/קינדער בארעכטיגט:
400%

350%

300%

250%

222%

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

200%

160%

עלטערן

קינדער

בארעכטיגט פאר:

בארעכטיגט פאר:

ביז  18יאר

154%
קינדער

ביז  18יאר

בארעכטיגט פאר:

150%

138%

עלטערן

עלטערן

בארעכטיגט פאר:

בארעכטיגט פאר:

גרויסקייט פון די פאמיליע

צב"ש

"מעדיקעיד"

"עסענשאל
פלאן"

אומזיסט

אומזיסט

אומזיסט

אומזיסט

19,835

19,320

17,774

26,130

24,040
30,305

 -3עלטערן מיט  1קינד
 2 " " - 4קינדער

$60
פער קינד

$45
פער קינד

$30
פער קינד

$15
פער קינד

$9
פער קינד

"עסענשאל
פלאן"
$20
א חודש

51,520

45,080

38,640

32,200

28,594

25,760

20,608

69,680

60,970

52,260

43,550

38,672

34,840

27,872

26,827

87,840

76,860

65,880

54,900

48,751

43,920

35,136

33,818

32,940

106,000

92,750

79,500

66,250

58,830

53,000

42,400

40,810

39,750

36,570

124,160

108,640

93,120

77,600

68,909

62,080

49,664

47,802

46,560

42,835

 3 " " - 5קינדער

142,320

124,530

106,740

88,950

78,988

71,160

56,928

54,793

53,370

49,100

 4 " " - 6קינדער

160,680

140,595

120,510

100,425

89,177

80,340

64,272

61,862

60,255

55,435

 5 " " - 7קינדער

178,640

156,310

133,980

111,650

99,145

89,320

71,456

68,776

66,990

61,631

 6 " " - 8קינדער

196,800

172,200

147,600

123,000

109,224

98,400

78,720

75,768

73,800

67,896

 7 " " - 9קינדער

214,960

188,090

161,220

134,350

119,303

107,480

85,984

82,760

80,610

74,161

 8 " " - 10קינדער

233,120

203,980

174,840

145,700

129,382

116,560

93,248

89,751

87,420

80,426

 9 " " - 11קינדער

251,280

219,870

188,460

157,050

139,460

125,640

100,512

96,743

94,230

86,692

 10 " " - 12קינדער

18,160

15,890

13,620

11,350

10,079

9,080

7,264

6,992

6,810

6,265

ביי מער פון  12פערזאן,
לייגט צו פער קינד

ביי מערער קינדער צאלט מען נאר ביז דריי קינדער,

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

"טשיילד
העלט פלאס"

"מעדיקעיד"

 - 1מאן
- 2

" און פרוי

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

783-8300 #9
מיט דאנק,

דעפ ַארטמענט
ווילעדזש קאמיוניטי סאשעל סערוויס ּ

הקריה
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ּפאָזיטיווע טוישונגען אין די העלט
אינשורענס דעקונג אין נ.י .סטעיט
פרימיומס עלימינירט ביי "דענטאל" און"וויזשאן" עסענשאל פלענס – אינקאם שטאפלען עטוואס געהעכערט
ביי אלע ערליי העלט אינשורענס דעקונג – אויסברייטערונגען און גרעסערע דעדאקשענס ביי העלט אינשורענס פלענער
געקויפט ביים "מארקעט פלעיס" (אבאמא-קעיר)

ווי די חשוב'ע "הקריה" ליינער האלטן
מיט ,טוען מיר חודש'ליך פובליצירן די
אינקאם גיידליינס פון די פארשידענע
ערליי רעגירונג אינשורענסעס וואס
ווערט שטארק באנוצט ביים היימישן
ציבור ,זייענדיג עפעס וואס קומט
שטארק צונוץ פאר ביזנעס אייגנטומער
און ארבייטער צוגלייך ,האבנדיג פאר
זיך די פונקנטליכע ציפערן וויפיל מ'איז
בארעכטיגט צו פארדינען צו זיין פעליג
פאר די העלט אינשורענסעס.
מיר הערן כסדר צוריק פילע דאנק
ווערטער ,נאך וואס דער טשארט איז
שוין געווארן ווי א חלק פון די וויכטיגע
מעלדונגען וואס הענגען אויף די ווענט
אין פילע אפיסעס .וואס געט א קלארע
מעסעדזש אז מ'קען אין ניו יארק
פארדינען היבש אסאך ,און נאך אלץ
זיין בארעכטיגט פאר העלט אינשורעס
דעקונג ,אדער כאטש פאר די קינדער.
אין דער היינטיגער הקריה וועט איר
טרעפן דעם אפדעיטעד טשארט ,נאך
וואס יעדע יאר רוקט זיך עטוואס ארויף
דער לימיט וויפיל מ'קען פארדינען און
בלייבן בארעכטיגט פאר געדעקטע
העלט אינשורענס .אין צוגאב זענען
מיר דא מיט א פאזיטיווע אנטוויקלונג
אין עטליכע געביטן פון ניו יארקער
"העלט אינשורענס" דעקונג וואס קען
זיין שטארק בענעפיטירבאר פאר פילע
ארבייטער ,און פארדינט א באזונדערע
נייעס צו האלטן אינפארמירט דערוועגן.

צוערשט וועלן מיר אדרעסירן בנוגע
דעם "עסענשאל פלאן" ,וואס ביז איצט
איז געדעקט געווארן דערמיט כמעט אלע
העלט קאסטן ,אבער בנוגע "דענטאל"
און "וויזשאן" האט מען געברויכט
באזונדער אפלייען דערפאר און צוצאלן
א פרימיום פון  20דאלאר פער חודש.
אנגעהויבן פון היינטיגן יוני למס',
ווערט עלימינירט דער  $20פרימיום
פער חודש ,און מען ברויך שוין בכלל
נישט באזונדער אפלייען דערפאר ,נאר
עס ווערט געדעקט מיט'ן עסענשאל
פלען אן קיין באזונדערע אפצאל ,פונקט
ווי סיי וועלכע העלט געברויכן.
אויך איז געמאכט געווארן א גע-
וואונטשענע פונדאמענטאלע ענדערונג
וואס מאכט פיל לייכטער פאר די וואס
פארדינען אסאך צו געניסן דערפון ,ווען
די אינקאם שטאפלען זענען עטוואס
געהעכערט געווארן ביי אלע ערליי
העלט אינשורענס דעקונג.
אויפדערווייל איז דאס געווארן
איינגעשטעלט אויף  2יאר '21 ,און ,'22
און נאכדעם וועט דאס ווארשיינליך
איינגעשטעלט ווערן אויף פערמאנענט.

דאס אלעס איז גוטע נייעס פאר אזעלכע
וועלכע האלטן זיך צוריק פון פארדינען
העכער אויס זארג איבער פארלירן די
קריטישע העלט אינשורענס.
אויך פאר די העכערע פארדינער,
וואס האבן ביז היינט בכלל נישט
געהאט צוטריט צו רעגירונג-געדעקטע
אינשורענס ,און זענען נישט בארעכטיגט
דערצו אפילו לויט די נייע געהעכערטע
אינקאם-גיידליינס ,איז פארהאן גוטע
נייעס ,ווען ס'איז געווארן איינגעשטעלט
גינסטיגע אויסברייטערונגען און גרעסע-
רע דידאקשענס ביי העלט אינשורענס
פלענער געקויפט דורכ'ן "מארקעט
פלעיס" באקאנט אלס "אבאמא-קעיר".
עס ווערט פארגעשאצט אז אין ליכט
פון די נייע טוישונגען ,וועט פאר א
ברייטערע קרייז פון העכערע פארדינער
זיך לוינען צו געניסן פונעם מארקעט-
פלעיס ,און אויטאמאטיש וועט דאס
שאפן א פארלאנג אז מ'זאל פובליצירן
אויך די אינקאם-גיידליינס און די
פארשידענע פארשריפטן ,לעוועלס,
און דעקונג-אויסוואלן פאר די סארט
פארדינער און אינשורענס באנוצער.

איז דעריבער ראטזאם פאר די וועלכע עס איז נוגע די "מארקעטפלעיס
אינשורענס פלענער" ,צו לאזן מעלדן זייער אינטערעסע ,צו @HAKIRYAH
 ,GMAIL .COMאדער אויפ'ן הקרי' נומער 845-418-6834 :און אזוי ארום
וועלן מיר דאס נעמען אין באטראכט בעז"ה אהערצושטעלן אינעם צוקונפט.

דורכגעבראכענער עירוב-צוים
אין וואלד הינטער קארלסבורג
פארראכטן א שעה צום זמן

בסיעתא דשמיא איז פרייטאג
נאכמיטאג עטליכע וואכן צוריק
געכאפט געווארן א דורכגעבראכענער
צוים ,און דער "וועד העירוב" האט
ב"ה מצליח געווען דאס צו מתקן זיין א
קארגע שעה פאר'ן זמן.
פאסירט האט דאס ביים עירוב-צוים
טיף אינעם וואלד הינטער קארלסבורג,
ארום  300פיס אריין אין וואלד ,וואו
מ'האט געטראפן דעם צוים צעבראכן.

עס איז באמערקט געווארן דורך א
משגיח העירוב וואס האט בודק געווען
דעם עירוב פונעם סעווען ספרינגס
געגענט וואס לויפט דורך ביי יענע
טעריטאריע ,ווען גייענדיג אין וואלד
צו זיכער מאכן אז די בענדלעך פון
יענעם עירוב איז אין ארדענונג ,האט ער
באמערקט דעם צוים ביי יענעם פונקט
איז צעבראכן .ער האט שנעל אלארמירט
דעם משגיח פונעם קרית יואל'ן עירוב,

וועלכער איז שנעל אריבערגעקומען
אויפ'ן ארט.
נאכ'ן באקוקן דעם צוים איז
פעסטגעשטעלט געווארן אז ס'איז נישט
געווארן אויפגעבראכן גענוג צו שאפן
א פסול צום עירוב ,און עפ"י הלכה מוז
מען דאס בכלל נישט פאררעכטן.
דאס קומט צוליב דעם וואס קרית
יואל איז באגרינגלט מיט'ן מהודר'דיגן
"רמב"ם עירוב" ,דויערהאפטיגע
צוימען וואס נעמט ארום כמעט די
גאנצע שטאט ,וואס באדייט אז די
שטאט איז פארמאכט אויפ'ן אופן פון
"עומד מרובה על הפרוץ" ,און ביי אזא
פאל טוט א פירצה נישט אסר'ן אויב
ס'איז נישט ברייט  10אמות.
איבער דעם שיעור פון  10אמות
זענען בעיקר פארהאן צוויי שיעורים,
אין דער באקאנטער מחלוקת פונעם
חזון איש מיט הגר"ח נאה ,וואס
לויפט ביי  20-16פיס .היות די דאזיגע
פירצה איז נישט געווען גרויס אפילו
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דעפ ַארטמענט:
סאושעל סערוויס ּ
דערמאנונג פון ָ
ַ
וויכטיגע

ערלעדיגן "ּפאַסּפאָרט"
גענוג צייטליך צו
פאַרשּפאָרן עגמת נפש
ראנא
איידער-קא ָ
ָ
ספ ָארטן דויערן היבש לענגער ווי
סארט ּפ ַא ּ
'אלע' ָ

מטעם די ווילעדזש "קאמיוניטי סערוויס" דעפארטמענט ווערט מען
באריכטעט אז אזעלכע וואס פלאנען צו ערלעדיגן א פאספארט און אפרייזן
ערגעצוואו ,דארפן נעמען אין באטראכט אז די נישט-געווענליכע פונק-
ציאנירונג אין די רעגירונגס אפיסעס איז נאך אנגייענד ,און זאכן וואס האבן
פארצייטנס געדויערט איינס-צוויי ,דויערן היינטיגע צייטן היבש לענגער.
בנוגע "פאספארט" גייט נאך פעסט אן די לאנגזאמע פראצעסירונג ,און
עס נעמט דאפלט און טריפלט די צייט ווי ס'האט גענומען איידער'ן קאראנא
תקופה.
א געווענליכע פאספארט וואס פלעגט נעמען צווישן  4-6וואכן ,נעמט
היינט צווישן  10-12וואכן ,דאס הייסט ארום  3חדשים! און א שנעלערע
"עקספעדייט" פאספארט וואס פלעגט נעמען צווישן  2-3וואכן ,נעמט יעצט
צווישן  4-6וואכן.
דאס רעכנט אריין סיי ווען מ'וויל מאכן א נייעם פאספארט און סיי ווען
מ'וויל באנייען א פאספארט.
עס פלעגט זיין אן אפציע פון אראפגיין פערזענליך צום סטעיט
דעפארטמענט לאקאציע ,וואס דאן האט מען געקענט האבן ערלעדיגט א
פאספארט אויפ'ן פלאץ ,און אויך דאס איז היינט צוטאגס זייער שווער צו
האבן.
עס איז גראדע שוין געווען אביסל בעסער דער מצב פאר עטליכע חדשים
צוריק ,ווען די קאוויד ראטע האט אנגעהויבן דראסטיש פאלן און דאס
פליען אינטערנאציאנאל איז נאך געווען היבש פאראליזירט ,אבער נאך
א שטיק צייט איז דער מצב צוריק פארלאנגזאמט געווארן ווי פריער ,און
די רעגירונגס אפיסעס קומען שווער נאך די ארבעט ,און דאס ברענגט די
פארשלעפטקייט אין יעדע זאך וואס מ'וויל ביי זיי ערלעדיגן.
דער וואס פלאנירט צו פליען סיי-וואו זאל דאס נעמען אין חשבון ,און
מ'זאל זיך נישט פארלאזן אויף די לעצטע 'פאר וואכן' צו ערלעדיגן דעם
פאספארט ,ווייל אין די איצטיגע עפאכע הייסט דאס שוין אויך געשפעטיגט.

לויט דער חומרא'דיגער פירצה ,איז
דאס באמת נישט געווען א פראבלעם,
אבער ליתר שאת ,נישט צו לאזן דעם
צוים דורכגעבראכן אויף איבער שבת,
האט דער חשוב'ער משגיח דאס שנעל
פארראכטן אין פארמאט פון א "צורת
הפתח" ,אינסטאלירנדיג צוויי העלצער
פון די זייטן און א שטריק איבער זיי,
ווערנדיג פארטיג דערמיט א קנאפע
שעה צום זמן.
דערווייל איז נישט באקאנט די
אורזאך פונעם אפגעשניטענעם צוים.
ווי ס'שיינט האט עס עמיצער געטון
ווייל ער האט געוואלט דארט דורכפירן
גרעסערע חפצים .איבריג צו זאגן אז
ס'איז אן אומ'אחריות'דיגע שריט כלפי

אלע איינוואוינער פון קרית יואל,
באדראענדיג דאס כשרות פונעם עירוב
אויף וואס איבער דרייסיג טויזנט
תושבים זענען אנגעוואנדן.
ביי דער געלעגענהייט איז אין ארט
צו ווידערהאלן די בקשה פונעם וועד
העירוב ,איבער דער וויכטיגקייט פון
אלארמירן דעם וועד ווי נאר מ'מערקט
אויף א פראבלעם מיט'ן עירוב ,צי
זאל דאס זיין שכנים ,אדער סיי ווער,
א שטייגער ווי ביי דער באטרעפנדער
פאסירונג ,ווען עס איז איינגעמאלדן
געווארן דורך א משגיח פונעם סעווען
ספרינגס עירוב וואס האט עררייכט א
זכות פון א מזכה את העיר מיט שמירת
שבת כהלכתה.

הקריה

14

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל
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פראכטפולער בנין דישיבה קטנה "זרע קודש"
אויף קארלסבורג בויט זיך מיט פולסטן טעמפא
פראיעקט ווערט אהערגעשטעלט נעבן ביהמ"ד "רב טוב"

אונטער א שנעלן גאלאפ שפאנט
העפטיג פאראויס די מאסיווע
קאנסטרוקציע אין צענטער פון די
"קארלסבורג" גאס ,וואו ס'ווערט
שפאגל-נייער
א
אויפגעבויט
פראכטפולער בנין ,וואס וועט דינען
אלס אכסניא של תורה פאר די ישיבה
קטנה "זרע קודש" דמוסדותינו הק',
וואס ווערט געפירט בהנהלת הרה"ג רבי
יואל אשר ווידער שליט"א.
די ישיבה קטנה "זרע קודש" האט
זיך געעפנט צום נייעם שנת הלימודים
פון תשפ"א ,אלס "אכטע ישיבה קטנה"
אין רייע פון די מבצרי ישיבות קטנות
וואס שפראצן אויף איינס נאכ'ן צווייטן
אינעם ממלכת החינוך דמוסדותינו ,אין
פארזוך נאכצוקומען די אומגלויבליך-
שנעלע וואוקס-ראטע פון דער הייליגער
שטאט וואו מ'לערנט כסדר 'פרק
הבונה' ,איבערהויפט אין דער לעצטער
תקופה ווען מ'האט שוין אויפגעהערט
מיט'ן באגריף פון בויען איין בנין נאכ'ן
צווייטן ,נאר עס איז געווארן א נייע
נארמע' ,עטליכע בנינים' בויען זיך
אויפאמאל.
דערווייל ,אויף ווילאנג דער בנין איז
נאכנישט גרייט ,איז די ישיבה קטנה
סטאנציאנירט אינעם הערליכן לאקאל
אינעם אויבערשטן שטאק פון ביהמ"ד
הגדול ,וואס האט פארדעם געדינט
אלס אכסניא של תורה פאר די ישיבה
קטנה "דברי חיים" ,וואס איז שוין איצט
פלאצירט אינעם נייעם בנין הת"ת "בנין
גאלדשטיין" אויף דער רימנוב גאס.
דער נייער בנין פאר ישיבה קטנה
"זרע קודש" ,ווערט געבויט אלס
קאנעקטירטע געביידע ,מחובר לטהור
צום הערליכן ביהמ"ד "רב טוב"
דקהלתינו הק' ,וואס איז מתנוסס לשם
ולתפארה אויף דער קארלסבורג גאס.
די הנהלת הביהמ"ד איז שוין א
שטיק צייט טעטיג אינעם פראיעקט פון
א "מקוה מהודרת" ,און לכתחילה האט
דאס געזאלט געבויט ווערן אין פארמאט
פון אן איין-שטאקיגע עקסטענשאן צום
בנין הביהמ"ד ,אבער נאכדעם וואס
ס'איז צושטאנד געקומען דער פלאן
פונעם בנין ישיבה קטנה ,האט דאס
אויטאמאטיש געטוישט דעם דעזיין פון
די מקוה ,ווערנדיג טייל פונעם דעזיין
פונעם נייעם דריי-שטאקיגן בנין.
לכבוד דעם טויש איז גענומען
געווארן אין באטראכט אינאיינוועגס
צו אהערשטעלן די מקוה נאך מער
רחבות'דיג ווי לכתחילה סטראטעגירט,
און ווי שוין באריכטעט געווארן אין
א פריערדיגן נומער ,ווערט טאקע
די מקוה געבויט אינעם אונטערשטן
שטאק פונעם נייעם בנין ,מיט א היבש
גרעסערע הרחבה פונעם ערשטן פלאן.
אזוי ארום איז צושטאנד געקומען
א הרחבת גבולי המקוה ,נאך אפילו
איידער'ן עקזיסטירן...
דער נייער בנין ישיבה קטנה וועט
פארמאגן א הערליכער ביהמ"ד ,מיט
די נויטיגע רחבות און הערליכקייט ,צו
אקאמאדירן אלע בחורים 4 ,לופטיגע
צימערן פאר די כיתות ,א גרויסער
עס-זאל ,און אלע ארומיגע צוגעהערן

וואס פעלט זיך אויס פאר'ן באנוץ פון
די ישיבה קטנה .דער פראיעקט נעמט
אויך אריין א פראכטפולע שמחה-
זאל פאר קלענערע שמחות וואס וועט
סערווירן און שטארק צונוץ קומען פאר
די תושבים פונעם ארטיגן געגענט.
דער בנין ווערט געבויט מיט גרויס
פראכט ,און וועט זיין א כלילת יופי,
מיט א מלכות'דיגן אויסקוק פונדרויסן.
מאמענטאל שטארט שוין ארויס די
הויכע ביעמס וואס שאפט א נייע
נחת'דיגע פאנאראמע וואס זאגט עדות
אויפ'ן געוואלדיגן הרחבת גבולי
הקדושה פון די הייליגע מוסדות .די
סטיל איז שוין פולקאם פארענדיגט ,און
די יעצטיגע טעג ווערט אפגעליפערט די
ציגל ,קומענדיגע וואך די פלענקס פאר'ן
ערשטן שטאק ,און בעז"ה במשך דעם
קומענדיגן חודש וועט ווערן געלייגט די
ציגל און די פלענקס פון אלע שטאקן.
האפנטליך וועט די בוי-ארבעט
בעז"ה פארזעצן אויף דעם גאנג ,מיט'ן
פלאן דאס צו האבן ערגענצט צום
קומענדיגן שנת הלימודים ,ווען די 'זרע
קודש' וועלן זיך אריינציען דערינען און
אנהייבן דעם נייעם יאר מיט א פעסטע
התחדשות און הרחבת הדעת.
מרבה ישיבה.

גאלאפירנדער אויפבוי פונעם נייעם פראכטפולן בנין ישיבה קטנה 'זרע קודש' הארט נעבן ביהמד רב טוב אויף קארלסבורג

 12שפאגל-נייע באסעס
טראנספארטירן שוין אלפי תשב"ר
אינעם "טראנספארטאציע דעפארט-
מענט" דמוסדותינו הק' ,הערשט ב"ה
א שטארקע הרחבה ,ווען מ'האט
נארוואס אריינגעברענגט אין באנוץ 12
שפאגל-נייע גאר באקוועמע באסעס,
און איז שוין איצט פעסט אקטיוו מיט'ן
טראנספארטירן די טויזנטער קינדער
לערנען די הייליגע תורה.
די נייע הערליכע עירקאנדישאנד-
באסעס זענען איינגעהאנדלט געווארן
א שטיק צייט צוריק ביי די לעגענדארע
"טאמאס" פירמע ,באזירט אין נאורט
אמעריקע ,וואס איז אויסגעצייכנט מיט
דויערהאפטיגע און פראקטישע באסעס
וואס האלט פאר לאנגע יארן ,און קומט
אויסגעשטאט מיט אלע באקוועמע
איינריכטונגען.
דאס באקומט מען נישט פאר ביליג,
פאר גוט און באקוועם צאלט מען א
פרייז ,רעדט מען טאקע פון א גאר
קאסטבארע אונטערנעמונג פון אן
אסטראנאמישע אריבער  1.5מיליאן
דאלאר אין סך הכל.
די נייע באסעס זענען אנגעקומען
קיין קרית יואל דורכאויס פרשת שלח.
עס איז אנגעקומען פולקאם גרייט צום
באנוץ ,נאכ'ן שוין אריבערגיין דעם
אינספעקשאן זייענדיג ביי דער פירמע,
נאר ס'האט זיך נאך אויסגעפעלט דאס
אויסצושטאטן מיט די קאמיוניקאציע

און טראפיק דירעקציע מיטלען ,די
סאפיסטיקירטע ראדיא און דזשי.פי.עס.
סיסטעמען ,וואס איז דורכגעפירט

געווארן דורכאויס די נאכפאלגענדע
וואך פרשת קרח.
ובשעה טובה ומוצלחת ,אנהייב פר'

חקת ,לסדר "ויסעו בני ישראל" ,איז
דאס ארויפגעשטעלט געווארן אויף די
קרית יואל'ע שטראזן אינערהאלב דעם
ברייט פארצווייגטן טראנספארטאציע
רוטין.
די איצטיגע  12נייע באסעס ,זענען אין
צוגאב צו די  8שפאגל-נייע באסעס וואס
איז אריין אין באנוץ דעם פארלאפענעם
נאך פסח ,הייבנדיג די מאסיווע פלאטע
פון  57באסעס צו  65אין צאל.
אלה מסעי בני ישראל

דבר אל ב'ני י'שראל ויסעו :...די  12נייע באסעס גרייט פאר די טעגליכע מסעות ,ויסעו ...ויחנו...

הקריה
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מאסיווע קאנסטרוקציע ביי
"בנין קליין" מיט אומאויפהערליכע
פארשריט טראץ מאטעריאל-מאנגל
אינערליכע ציגל אינסטאלירונג קאמפלעט ביי ערשטע צוויי שטאק;
זעצט פאר מיט אימפעט אין העכערע שטאקן

די גרעסטע חינוך פעסטונג אינעם
ממלכת החינוך בעיר קרית יואל,
ווערט מיט יעדן פארבייגייענדן טאג א
פרעכטיגערע רעאליטעט ,א קאלירפולע
מאנשאפט עושי מלאכה האקן שטיקער,
איבער אלע שטאקן יאווען זיך בוי-
ארבייטער מיט שוויציגע ענערגיע
אנצויאגן די ארבעט.
דער עיקר ארבעט איז אצינד
קאנצענטרירט אין די אינסטאלירונג פון
די "אינערליכע ציגל" ,וואס פארעמט
אויס די  67כיתות ,בתי מדרשים ,עס-
זאלן ,און אלע ארומיגע צוגעהערן
וואס ווערט פארקערפערט אינעם מעגא
 145,000סקווער-פיס געביידע .די
לעצטערע וואכן איז קאמפלעט פארטיג
געווארן די ציגל-אינסטאלירונג אויף די
ערשטע צוויי שטאק ,און די ארבעט איז
אצינד אנגייענד אויפ'ן דריטן שטאק.
די ארבעט זעצט פאר טראצדעם
וואס ס'הערשט א שטיקל מאנגל אין
בוי-מאטעריאל .דער מאנגל האט
זיך הויפטזעכליך געשאפן אלס טייל
פון די קאראנא-נאכווייען ,וואס האט
אפגעשטעלט אדער פארשטאטערט
די פראדוקציע ביי אומצאליגע
גרעסערע פירמעס איבער דער וועלט.
אין די קאנסטרוקציע וועלט איז דאס
א דירעקטער אורזאך צו א היבשע

רעדוקציע אין נייע הייזער גלאבאל.
אבער מיר ווייסן דאך די הלכה
פסוקה אז "אין מבטלין ת"ת אפילו
לבנין בית המקדש" ,אפגערעדט ווען
ס'האנדלט זיך פון א מאטעריאליסטישע
עיכוב וואס נארמאלערהייט וואלט עס
טאקע געדארפט שטעלן דעם פראיעקט
אויף צייטווייליגן אפשטעל ,נאר היות
עס האנדלט זיך פון אן אכסניא של
תורה וועמענ'ס ווענט וועלן זיך אנזאפן
מיט לימוד תורה בטהרה פון טויזנטער
תשב"ר ובחורי חמד ,פארלייגט מען די
שטערקסטע כוחות אז די ארבעט זאל
פאראויסגיין מיט וואס מעגליך.
מאמענטאל איז מען ,ווי געזאגט,
אקטיוו אינעם ציגל-אינסטאלירונג ,וואס
די ציגל שיפמענט איז ב"ה אנגעקומען
באצייטנס ,און מ'לייגט גרויס געוויכט
צו ערהאלטן די באשטעלונגען פון די
מאטעריאל פאר די קומענדיגע פאזעס,
ספציעל בנוגע דעם "דאך" ,וואס קומט
נעקסט ,און מ'האפט אז די מאטעריאל
וואס מ'האט שוין פונלאנג באשטעלט,
וועט דא זיין אין צייט.
די ארבעט גייט אן יעדן טאג ,און
מ'האפט צו זיין פארטיג דורכאויס
די קומענדיגע יאר תשפ"ב בעז"ה,
צו קענען זיך דאן אריינציען כאטש
אין א חלק פונעם בנין ,צו לעזן דעם

-פובליק סעיפטי דעפארטמענט-

אויסטערלישן מאנגל אין פלאץ וואס
הערשט אין די בניני המוסדות.

בוי מאטעריאל אויף די העכערע שטאקן פונעם נייעם 'בנין קליין'

פראקטישער "בריק" וועט באהעפטן בית רחל
"בנין גאלדבערגער" צו נייעם "הויך שולע בנין"
אין די יעצטיגע טעג ווערט
אהערגעשטעלט א וויכטיגער פראיעקט
אינערהאלב דעם בית רחל קאמפלעקס,
וואס וועט זיין גאר הילפסבאר פאר די
פילע הונדערטער תלמידות פונעם פיר-
שטאקיגן "בנין גאלדבערגער" ,מיט'ן
אויפבוי פון א ספעציעלע "בריק" וואס
וועט זיי שענקען א גרינגע אריבערגאנג
צום נייעם "הויך שולע בנין" אהל לאה
אסתר אויף קאהאן דרייוו.
טראצדעם וואס די שילערנס אין
ביידע געביידעס זענען פון אנדערע
אפטיילונגען ,יעדער איז פלאצירט
אין געביידעס וואס איז באזונדער
אויסגעשטאט לאקאל מיט אלע
צוגעהערן ,מאכט זיך אבער פארט
פאר די "בנין גאלדבערגער" תלמידות
צו באזוכן אינעם "אהל לאה אסתר",
אנבאלאנגט דעם נייעם "אודיטאריום"
וואס ווערט באנוצט דורך אפטיילונגען
פונעם גאנצן בית רחל פעסטונג.
דער "אודיטאריום" וואס איז בלויז
 1יאר אין דינסט ,האט שוין קווארטירט
אומצאליגע דרשות ,פארזאמלונגען,
פראגראמען ,און אקטיוויטעטן ,וואס
ווערט אפגעהאלטן פאר תלמידות

פון אלע אפטיילונגען ,זייענדיג דער
ריזיגער צוגעפאסטער זאל געאייגנט
פאר די גאנצע בית רחל.
כדי לייכטער צו מאכן פאר די
תלמידות פון "בנין גאלדבערגער",
איז אונטערגענומען געווארן דער
ספעציעלער געניאלער פראיעקט
פון א "בריק" ,וואס ווערט אצינד
פארענדיגט ,דורך וואס די תלמידות פון
בנין גאלדבערגער וועלן נישט ברויכן
ארויסגיין פון געביידע אנצוקומען צום
אודיטאריום ,נאר אינערליך אריבער-
שפאנען דורכ'ן בריק וואס וועט שאפן
א פאראלעל צווישן ביידע געביידעס.
די נייע בריק ווערט געבויט אויפ'ן
דריטן שטאק פון ביידע געביידעס ,ביי
א טרעף-פונקט וואו ביידע געביידעס
קומען זיך צונויף ,און וועט זיין שטארק
נוצבאר פאר די תלמידות ,ספציעל
פון די אויבערשטע שטאקן אין בנין
גאלדבערגער ,וואס וועלן פון היינט און
ווייטער מער נישט דארפן צופיל גיין
אראפ און ארויף טרעפ ,אינעם וועג צום
אוידיטאריום און צוריק.
אין אנדערע קאנסטרוקציע נייעס
ביים נייעם "הויך שולע בנין" ,אהל

לאה אסתר ווערט אצינד צוגעענדיגט
די סאמע לעצטע דעטאלן וואס האט זיך
נאך אויסגעפעלט צו קאמפלעט פערטיגן
דעם בנין אדיר ,וואס שטייט שוין יעצט
אינגאנצן פארטיג ,ותשלם כל המלאכה,
מיט'ן פולסטן פראכט מבית ומבחוץ.
אויך אינעם ארום איז שוין
פארענדיגט געווארן די פארשידנארטיגע
אינסטאלאציעס און פארהערליכונגען
וואס האט זיך אויסגעפעלט לצורך
דעם בנין ,ספעציעל דאס פון פריש
אהערשטעלן דעם שפיל-פלאץ פאר
די תלמידות ,ביי דער ליידיגער ארענע
ארום דעם בנין ,וואס האט דורכאויס די
קאנסטרוקציע תקופה נישט געקענט זיין
אין באנוץ .ווי אויך איז שוין גאר שיין
אהערגעשטעלט געווארן די גראז רינגס
ארום.
אויך האט מען שוין גענצליך צוריק-
געשטעלט די גאס ארום-און-ארום ,וואס
איז דורכאויס די בוי-ארבעט געווען
אקטיוו אלס בוי-זאנע ,און איז שוין
יעצט א הערליכער דרך המלך ,נאכ'ן
שיין איבערפלאסטערן די גאנצע גאס.
והיה הבנינים אחד.

בס"ד

וויכטיגע מעלדונג
דערמיט טוען מיר מעלדן פאר'ן חשוב'ן ציבור שיחי'

אז עס איז צוגעשטעלט געווארן א

עמוירדזשענסי טעלעפאן נומער
וואו איר קענט צוקומען צום פובליק סעיפטי דעפארטמענט
 24שעה אין טאג

782-K.J.P.S.
)(782-5577

אין פאל פון סיי וועלכע פארדעכטיגטע זאך ,רופט נאר דעם
דירעקטן פובליק סעיפטי נומער
וואו מען וועט שטיין גרייט אויסצוהערן דעם רוף
מיט דאנק

די פובליק סעיפטי דעפארטמענט

וחברת את 'האהל' והי' המשכן אחד :דער 'בריק' אויפ'ן '3טן שטאק צווישן די בניני בית רחל ,צו פארלייכטערן
פאר די תלמידות אנצוקומען צום גיגאנטישן 'אודיטאריום' אין נייעם בנין לאה אסתר

הקריה
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באדן ארום "בנין גאלדשטיין"
הערליך שיין פארענדיגט
דער פראכטפולער בנין גאלדשטיין הערליך באלויכטן ביינאכט

אייגנארטיגער פראיעקט פון פרישע שפיל געצייג פאר די ילדי תשבר פון בניני ווידער פאלאטשעק
און בנין גאלדשטיין ,מיט'ן הילף פון די מלמדים חשובים שיחיו

מאַסיווע ּפלענער פאַר צוויי שּפאָגל-נייע
"סווימינג ּפולס" ביים בית רחל קאָמּפלעקס
די הנהלת המוסדות איז די יעצטי-
גע טעג אקטיוו מיט רוישנדע פלענער
איבער'ן אהערשטעלן א וויכטיגן
פראיעקט 2 ,נייע גיגאנטישע "סווימינג
פולס" ,אינערהאלב דעם בית רחל
קאמפלעקס ,וואס וועט ווערן אהערגע-
שטעלט פאר'ן געברויך פון די בית רחל.
די פרישע גאר קאסטבארע אונטער-
נעמונג איז געצילט צו אויסברייטערן די
נעץ פון סווימינג-פולס וואס שטייט צום
דינסט פון בית רחל ,וואס פארלאנגט זיך
אין ליכט פונעם שנעלן וואוקס בקרב
מוסדותינו הק' ,ווען בלויז די ממלכת
בית רחל באשטייט שוין היינט אריבער
 5,000תלמידות בליעה"ר.
מאמענטאל איז צום באנוץ פון
בית רחל ,די גרויסע סווימינג-פול
פעסטונג ,הינטער'ן בנין בית רחל בנין
מארקאוויטש ,וואס פארקערפערט אין
טאטאל  4סווימינג פולס 2 ,גרויסע און
 2קליינע .ביז פאר געציילטע יאר צוריק
איז דאס אייגנטליך געווען די איינציג-
סטע סווימינג-פול לאקאציע ,און האט
געדינט דעם באנוץ פון אלע מוסדות
אפטיילונגען ,הן די תלמוד תורה און הן
בית רחל ,מיט איינגעטיילטע טעג און
שעה'ן פאר אלע אפטיילונגען.
מיט עטליכע יאר צוריק איז נתחנך
געווארן די  2מאסיווע סווימינג-פולס
ביים שטח הגדול צורעכטס פונעם בנין

הת"ת "הירש-גאלדבערגער-לאנדא"
אויף ראצפערט ,וואס האט פארמירט
דעם נייעם באגריף פון באזונדערע
שווים באסיינען פאר ת"ת און באזונדער
פאר בית רחל ,שאפנדיג א געוואלדיגע
הרחבה און ברייטערע מעגליכקייט
איינצוטיילן די שווימען שעות פאר אלע
אפטיילונגען פון קליין ביז גרויס.
ווי ס'שטעלט זיך ארויס ,מיט די
אפזונדערונגען ,פעלט זיך אויס פרישע
סווימינג פולס פאר די בית רחל ,צו
קענען נאכקומען דעם שנעלן וואוקס
און אקאמאדירן די ריבוי התלמידות
בליעה"ר .אין ליכט פון דעם האט
די הנהלת המוסדות באשלאסן
איינצושטעלן דעם וויכטיגן פראיעקט
פון לאזן אויפבויען  2פרישע ריזיגע
סווימינג-פולס ,וואס וועט איינגעשלאסן
ווערן אינערהאלב די עקזיסטירנדע
סווימינג-פולס קאמפלעקס ,אויפ'ן
גרויסן ליידיגן באדן וואס לויפט צווישן
דעם נייעם "הויך שולע בנין" ביז די
סווימינג פולס.
לויט די יעצטיגע פלענער האפט מען
ביז א קורצע צייט אנצוהייבן די פאק-
טישע קאנסטרוקציע ,אהערצו-שטעלן
דעם פראיעקט וואס וועט האפנטליך
זיין פארטיג צום זומער סעזאן פון
קומענדיגן יאר בעז"ה.
מים קרים על נפש עיפה.

ייער
ן פאר נ ל #5
פלא נג פו
ווימי
ס
יער
ן פאר ני ל #6
פלא נג פו
ווימי
ס

די לימודים אינעם נייעם בנין הת"ת
"בנין גאלדשטיין" אויף רימנוב ,גייט
אן מיט דער פולסטער פארע שוין
נאנט צו א יאר ,עס ווערט שוין באלד
אפגעצייכנט א יאר זינט דער בנין איז
נתחנך געווארן דורך די הונדערטער
תשב"ר ובחורי חמד וואס שטייגן
דארטן בתורה ויראה.
אבער פארט איז נאך פארבליבן
עטליכע דעטאלן ,וואס האט זיך נאך
אויסגעפעלט צו פארענדיגן אינדרויסן
פונעם בנין ,וואס אויך דאס האט מען
נישט געלאזט לויפן כמו שהוא ,נאר
באזונדער האט די הנהלת המוסדות
אינוועסטירט אסאך געלט דאס
אהערצושטעלן מיט א שיינעם אויסקוק
און באקוועם אהערגעשטעלט.
אין די לעצטערע וואכן איז פארענדיגט
געווארן די איבערפלאסטערונג אינעם
גאנצן שטח ארטיגן ת"ת קאמפלעקס.
אויף די רימנוב גאס.
דאס נעמט אריין א באדייטנדע
ארענע ,סיי ארום-און-ארום פונעם נייעם
בנין גאלדשטיין ,וואס איז נאטירליך
געווען א זאמדיגער באדן ,זייענדיג
א קאנסטרוקציע זאנע אויפצושטעלן
דערויף דעם נייעם בנין ,און ווי
פארשטענדליך האט דאס אפעקטירט
אויך אביסל ארויף ,צום ריכטונג פונעם
ת"ת ווידער-פאלאטשעק ,וואס איז אויך
געווארן אנגעלייגט פון זאמד און די
גאס איז געווארן היבש אפגעדינט פון
די כסדר'דיגע בוי אקטיוויטעטן וואס
האט זיך דארט געטומלט.
אצינד איז פארענדיגט געווארן די
איבערפלאסטערונג וואו ס'האט זיך
נאר אויסגעפעלט ,אהערשטעלנדיג
א הערליכע פנים חדשות פאר'ן חצר
הת"ת ,מיט א שיינע נייע גלאטע גאס.
סינאנים האט דאס געברענגט דאס
צוריקשטעלן דעם "שפיל פלאץ" ,וואס
האט במשך די בויעריי תקופה נישט
געקענט דארט ווייטער פארבלייבן ,און
יעצט ,אז מ'האט אלעס צוריקגעשטעלט
ווי פריער ,איז דאס אויך צוריקגעלייגט
געווארן ,צום צופרידנהייט פון די צאן
קדשים וועלכע טוען שוין דארט ווידער
פארברענגען מיט א לוסטיגקייט ביי
לאנטש און ריסעס.
אין געביט פון שפיל-געצייג ,איז
באזונדער ווערד צו באגריסן ,דער
אייגנארטיגער איניציאטיוו וואס איז
דורכגעפירט געווארן דורך המלמד
החשוב ר' יעקב יוחנן פליישמאן
הי"ו ,וועלכער האט געפיבערט מיט
פעולות פון עסקנות און פערזענליכע
אקטיוויטעטן ,מיט'ן אהערשטעלן א
רייע דויערהאפטיגע גליטשערס ,וואס
איז פלאצירט געווארן אין הויף פונעם
בנין ווידער-פאלאטשעק ,מיט וואס די
קינדער טוען זיך שטארק דערקוויקן.
אין דער זעלבער צייט איז געווארן
סאמע-לעצטע
די
פארענדיגט
פיטשעווקעס וואס האט זיך נאך אויסגע-
פעלט .אויפ'ן "דאך" פונעם בנין מפואר
איז נארוואס פארטיג געווארן א גאר
אנגענעמע חצר ,וואס איז געווידמעט
אלס מקום מיוחד פאר די בחורי ישיבה
קטנה "דברי חיים" וואס איז פלאצירט
אויפ'ן העכסטן שטאק פונעם בנין ,צו

פארברענגען אין די פרייע זמנים ביי
הפסקה תחת כיפת הרקיע.
דער חצר אונטער'ן פרייען הימל איז
געווארן הערליך אהערגעשטעלט ,מיט
די נויטיגע איינריכטונגען ,ווי טישן-
און-בענק ,און אלע ארומיגע צוגעהערן,
וואס פעלט זיך אויס צום באנוץ פון די
בחורי חמד וואס קומען דארט זאמלען
פרישע כוחות אין זייער סדר היום.
אויך איז נארוואס פארטיג געווארן

די פרעכטיגע אויסקריצונג פונעם שם
הנדבן אויפ'ן בנין ,ומפרסמין עושי
מצוה ,הרבני הנגיד ר' משה חיים
גאלדשטיין הי"ו ,חבר הנהלת הקרי',
וואס איז נחקק געווארן על כותלי הבנין
מיט די אויג-פארכאפנדע אותיות ,וואס
שיינט אויך ביינאכט דורך די שיינענדע
לעקטערלעך ,לאות ולזכרון עולם על
נדבת לבו הטוב.
ובצאתם אל החצר החיצונה.

ביהמ"ד
אהל
פיגא

בנין
החדש
פון פארדאפלטן
ביהמ"ד אהל
פיגא

ארט פון די  2נייע גיגאנטישע סווימינג פולס וואס וועט געבויט ווערן
הארט נעבן די עקזיסטירנדע 'סווימינג פולס' הינטער'ן בית רחל קאמפלעקס

הקריה
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בנין קליין

ֶא ֶב"ן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִים :מאסיווער זעקס-שטאקיגער "בנין קליין" בויט זיך מיט גאלאפירנדער אימפעט ,אצינד אין העפטיגע
פאזע פון אינסטאלירן די "אינערליכע ציגל" ,וואס פארעמט אויס די  67כיתות ,בתי מדרשים און עס-זאלן אינעם בנין אדיר,
מ'האלט שוין ביים דריטן שטאק ,און נאך אביסל גייט מען צו די קומענדיגע פאזעס
ֶא ֶב"ן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִים :מאסיווער זעקס-שטאקיגער "בנין קליין" בויט זיך מיט גאלאפירנדער אימפעט ,אצינד אין העפטיגע

הקריה
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בנין גאלדשטיין

בחצרות אלקינו יפריחו :הערליכע אויספלאסטערונג ארום נייעם בנין "בנין גאלדשטיין",
טוט פיקס-פארטיג פארהערליכן דעם בנין מפואר מבית ומבחוץ

הקריה
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בנין בית רחל
כהנא דרייוו
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געבויעט דורך
די סאטמאר'ע
רעביצין תליט"א

והיה הבנינים אחד :פראקטישער "בריק" ווערט אהערגעשטעלט ביים בית רחל קאמפלעקס ,צו
באהעפטן "בנין גאלדבערגער" צום נייעם "הויך שולע בנין" אויף כהנא דרייוו ,צו פארלייכטערן פאר
תלמידות אנצוקומען צום נייעם גיגאנטישן "אוידטאריום" וואס שטייט צו דינסט פאר אלפי התלמידות

הקריה
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ברחוב
קארלעסבורג

הרחבת גבולי ישיבות קטנות :נייער בנין מפואר ווערט ארויפגעצויגן פאר'ן געברויך
פון '8טע ישיבה קטנה "זרע קודש" ,הארט נעבן ביהמ"ד רב טוב אויף קארלסבורג,
ווערנדיג אהערגעשטעלט מיט גרויס רחבות און כלילת יופי

הקריה

21

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

סיון-תמוז תשפ"א \ May-June '21

עזרת חולים אפטיילונג
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Martin Schlesinger
Israel Sofer
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Ronald J. Cohen
N. R. Weiss
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Executive Director
Joel Mittelman

)845( 782.3242
פידיעטריקס (ביז  18יאר),
ספעשילטי דאקטוירים

3

ספיטש ,אקופעישאנעל,
פיזיקעל טעראפי ,ביהעוויורעל,
וויזשען (אויגן) ,פאדייעטרי (פיס)

6

שעות
פונעם צענטער

9

דענטאל,

ארטאדאנטיסט

(ברעיסעס)

צו הערן
אין אידיש

2

1

פרויען
אפטיילונג

זשענעראל מעדיצין
(העכער  18יאר),

5

4

אדמיניסטראציע ,בילינג,
מעדיקעל רעקארדס

8

ספעשילטי דאקטוירים

עקיוט קעיר

7

דעקונג אין
אנדערע שעות

פאציענטן וועלכע דארפן צוקומען צו מעדיצינישע דעקונג
נאך וואס דער עזרת חולים איז שוין פארמאכט ,קענען רופן
דעם צענטראלן נומער  ,845-782-3242און דריקט  0צו
באקומען די נויטיגע אנווייזונגען.
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עזרת חולים אפטיילונג
בס"ד

,מיט גרויס סאטיספאקציע טוען מיר מעלדן
אז עס ווערט צוגעשטעלט פראפעסיאנאלע

אקופעישאנעל
טעראפי פאר ערוואקסענע
סערוויסעס

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

ווי עס ווערט באהאנדלט
בעז"ה די פאלגענדע
:פראבלעמען
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand Pain
Shoulder Injuries
Tennis Elbow
Carpal Tunnel Syndrome
Trigger Finger
Tendinitis
Fractures
Tendon Injuries
Scar Massage
Arthritis
Stroke
Parkinson’s Disease
Visual Perceptual
Deficits

מיר ניצן א נייע
סאפיסטיקירטע
באהאנדלונג צו
העלפן האנט
10 פראבלעמען פון
.יאר און העכער

אונזער באהנדלונג
:נעמט אריין

Massage
Ultrasound Therapy
Electrical Stimulation
Thermal Modalities
Kinesio-taping
Therapeutic Exercises
Stretching
Myofascial Release

SMART
G LO V E

פאר אן אפוינטמענט

ביטע רופט די ’ריהעב’ דעפארטמענט

(845) 782.3242 #6
מיט האפענונג פאר אייער צופרידנהייט

הנהלת עזרת חולים

מיר טוען אויך
באהאנדלען פאציענטן
neurological מיט
orthopedic אדער
:ש.ב. צ,פראבלעמען
• Cerebral Palsy
• Erbs Palsy
• Congenital
Abnormalities
• Muscular Dystrophy
• Fractures
• Hand Trauma
• Hand Pain
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TRANSPORTATION
DEPARTMENT

שטייט
ווייט!
געדענקט דעם געזעץ:

 25פיס

ווען א באס שטעלט זיך אפ און לייגט אראפ/נעמט אויף קינדער ,מוז יעדע קאר פון סיי וועלכע ריכטונג שטיין ווייט

אפגערוקט
פונעם באס!

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

עס איז נישט קיין
"קינדער שפיל"!

ס'איז דאס לעבן פון אונזערע קינדערלעך!!!

פאלגט דעם געזעץ | פארמיידט טראגעדיעס ח"ו

YMW / STAR MEDIA

!

הקריה
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עזרת חולים אפטיילונג

-סאניטעישאן דעפארטמענט-

בשורה טובה:

די ווילידזש "סאניטעישאן דעפארטמענט" טוט איינמעלדן פאר אלע חשוב'ע איינוואוינער ,אז ס'איז שוין אנגעקומען
די ערשטע שיפמענט פון די נייע פראקטישע און דויערהאפטיגע

-95גאלאן גארבידזש קענס

וואס די גארבעדזש-טראק אליין הייבט עס אויף ,עס ווערט אויסגעליידיגט ,און צוריק אראפגעלייגט אלעס דורכן
טראק וואס איז אויסגעשטאט מיט'ן אייגנארטיגן "טיּפּפער".

צוצוהעלפן פאר די זויבערקייט פון די גארבידזש-הייזער און
ארום און די ריינקייט פון די גאנצע שטאט
די באשטעלונג פון  -עטליכע טויזענט  -נייע קענס אין א ספעציעלע סייז ,דיזיינט (קאסטום) פאר די געברויך פון
אונזער שטאט פארמאגט פילע מעלות:
די סיידוואלק און דער גאנצער ארום וועט בלייבן זויבער .צוליב דעם וואס די סאניטעישאן ארבייטער דארפן בכלל
נישט ארויסנעמען די מיסט פון די קענס בעפארן עס אויפפיקן.
די דעקל דערפון קומט באהאפטן צום קען .און איז פיל מער באשיצט פון ווערן אויפגעריסן דורך די פארשידענע
בעלי חיים.
עס נעמט אריין אין זיך א פיל גרעסערע קוואנטום 95 .גאלאן אנטקעגן די ביז יעצטיגע דורכשניטליכע  45גאלאן.
בייגעלייגט איז דער "ארדער פארום" וואו איר קענט באשטעלן/אויספולן אייער אינפארמאציע צו
איינהאנדלען די נייע קענס ,וואס ווערט פארקויפט פאר זייער א ביליגן פרייז פון בלויז  $50א קען( .אין פארגלייך צו
 $140 - $120וואס איז די געווענליכע פרייזן) די קענס וועלן ווערן דעליווערט (צווישן  1וואך און  2וואכן נאכן אריינגעבן די פוירטשעס
ארדער) צום אדרעסס וואו אנגעגעבן אינעם ארדער פארום.
איר האט די אּפציע פון עס שיקן דורך די ּפאסט אדער אריינברענגען ּפערזענליך אין אפיס ,אויב צאלט איר מיט א
קרעדיט קארד( ACH/מיט די ּפראססעסינג טשארדזש) קענט איר עס אויך באשטעלן דורך אריינקאלן צום סאניטעישן
דעפארטמענט אויף .#8-2 845-783-8300
די נייע קענס וועט בעז"ה אנהייבן א נייע עפאכע אין געביט פון ריינקייט און זויבערקייט איבער די גאסן פון קרית
יואל ,און וועט פילפאכיג פארבעסערן דעם פראצעדור פון אפנעמען "אלע" מיסט ביי די הייזער אין קרית יואל.
מיט דאנק פון פאראויס פאר אייער קאאפעראציע צו ברענגען א בעסערע ריינקייט אין שטאט וואס איז דער וואונטש
פון יעדן תושב.
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Transportation Department

ו נ ש מ ר ת ם

מ א ו ד

ל נ פ ש ו ת י כ ם :

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

•נעבן א סקול באס וועמענ'ס רויטע לעמפלעך בלינקען ,מוז מען זיך אפשטעלן און ווארטן ביז די
רויטע לייטס ווערן אויסגעלאשן .און גענוג ווייט אז די קינדער זאלן קענען אדורכגיין זיכערערהייט.
דער געזעץ איז געצילט צו פארמיידן פון א סכנה ,שפילט נישט מיט'ן לעבן פון טייערע אידישע
קינדערלעך!
•אויב דאס קינד קען שוין נישט צייטליך אנקומען צום באס סטאפ ,זאל מען בכלל נישט אהינשיקן
דאס קינד ,ענדערש פארשפעטיגן דעם באס ווי ערגערס ח"ו.
די דרייווערס זענען אנגעזאגט געווארן נישט אויפצונעמען א קינד וואס לויפט נאך דעם באס.
•ביי קלענערע קינדער איז וויכטיג אז די עלטערן זאלן ווארטן מיט די קינדער ביים באס צופרי און
אפווארטן ביים אהיימקומען.
•מען זאל פרובירן צו פארמיידן לכתחלה סיי וועלכע טויש .ווייל עס ברענגט פילע שוועריקייטן ווי
צום ביישפיל אז צומאל ווייסט דאס קינד אויך נישט וואו צו גיין ,און מ'זוכט שפעטער וואו ער איז
געגאנגען .אין פאל מ'מוז יא מאכן א טויש ,זאל מען קיינמאל נישט הייסן דאס קינד אליין גיין צו א
צווייטע סטאפ ,נאר אייביג אפשמועסן מיט די מנהל  /אפיס .אזוי אויך אליין זיכער מאכן אז דאס
קינד איז טאקע אנגעקומען אויפ'ן געטוישטן סטאפ וואו איר האט געבעטן צו שיקן.

זעט די קינדער זאלן וויסן:
•ווארטנדיג אויפ'ן באס טאר מען נישט שטיין ביים עק סיידוואלק ,און זיכער נישט אויפ'ן ראוד
חלילה.
•ווען דער באס קומט אן צום סטאפ ,טאר מען נישט צוגיין צום באס ווילאנג דער באס קומט נישט
צו א גענצליכער אפשטעל 'און' דער דרייווער ווייזט מיט די הענט אז מ'קען שוין ארויפקומען אויפן
באס.
קראסט אריבערצוגיין צום באס ,מוז מען גוט קוקן פון אלע זייטן צי עס קומען נישט קיין
ָ
•ווען מען
קארס און אזוי אריבערגיין.
•ווען ס'פאלט עפעס אראפ נעבן באס ,טאר מען עס נישט אויפהייבן פאר מען מעלדט נישט פארן
דרייווער אז מען וויל עפעס אויפהייבן נעבן דעם באס.
•ביים אריבערגיין דעם באס זאל מען גיין גענוג ווייט פארנט פונעם באס אז מען זאל קענען זען דעם
דרייווער'ס אויגן – און אזוי וועט דער דרייווער דיך אויך קענען זען.
•ווען מען קומט אהיים פון חדר/סקול מוז מען קודם אריינקומען אין שטוב זאגן אז מען איז
אהיימגעקומען ,און דערנאך קען מען צוריק ארויסגיין זיך שפילן.

פילט אייך
פריי זיך צו
פארבינדן
מיט
אונזערע
טראנספארטאציע:

פאוקוס אין חינוך טראנספארטעישאן קרית יואל 845-781-2100
שערי חמלה
שערי חמלה פרי-סקול
אמת טראנספארטעישאן

בעיקערטאון רד .קרית יואל 845-782-7510
קאונטי רד 105 .מאנרא 845-781-4422
מאנרא 845-426-7419
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וויכטיגע אינפארמאציע בנוגע

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

 3אפציעס אויסצוקלויבן:

סטאנדארד

ריעל איי .די.

ענהענסדט

REAL ID

ENHANCED
בענעפיטן:

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

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

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

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

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

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

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

גוטע
געלעגנהייט!

פראקטיש | לאקאל
| און באקוועם

ספעציעל פאר

די וואס דרייוון נישט

Passport Card

וואס האט אלע בענעפיטן און מעלות פון א ENHANCED DRIVER LICENSE

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

עסאיר מאכןקענט דא אין ווילידזש-אפיס

ביטע רופט פאר אן אפוינטמענט

Community Service Department

845-783-8300 Ext. 9

הקריה
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א רייזע
בילעט.
האנדלט אייך איין

צוליב די גרויסע נאכפראגע האבן מיר צוגעשטעלט נאך צענטראלע
לאקאציעס וואו איר קענט קויפן 'טיקעט-בוקס' פאר אייער באקוועמליכקייט.
און דערמיט פארדינט איר:
> שנעלערע איינטריט אויף די באסעס > .איר דארפט נישט האבן
עקזעקט-טשעינזש > .קויפט די 'טיקעט-בוק' מיט א קרעדיט קארד.
*processing fee applies

שאפינג סענטער

ביזנעס סענטער

קרית יואל פארמאסי

העלט-מארט פארמאסי

זונטאג-דאנערשטאג 9-11
פרייטאג 9-4

זונטאג-דאנערשטאג 9-9
פרייטאג 9-4

טיקעט-בוק אפציעס:

טיקעט-בוקס
פון ,$10 ,$5
 ,$20און .$30

$1.50

פער

טיקעט*

$30

א טיקעט-בוק
פון  10טיקעטס.
( $3פער טיקעט)

*אנגעהויבן פון  FEB. 2וועט מער נישט זיין קיין דיסקאונטס אויף די גרעסערע טיקעט-בוקס.

ווילידזש אפיס

מאנטאג-דאנערשטאג 9-5
פרייטאג 9-12
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זונטאג

9:00 - 5:52

מאנטאג-
דאנערשטאג

8:30 - 5:52

פרייטאג

8:30 - 11:52

:30 - :00 Business Center
:40 - :10 Lemberg Dead-end
:43 - :13 Chevron Cor. Rovna
:45 - :15 Karlsburg Dead-end
:47 - :17 Atzei Temorim - Landaus
:52 - :22 Shopping Center
:55 - :25 Quickway cor. Rimenev
:58 - :28 Leipnik/Teverya

*עס ווערט יעצט אריינגעלייגט
אסאך כוחות איבערצוארבעטן
די רוטס צו קענען סערווירן
נאך פילע גאסן.

פ-אף איז
דרא ָ
פיק-אפ און ַ
ָ
בלויז ביי די דעזיגנירטע
'ווילידזש באס סטאפס'.

Shuttle route:

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

:00 - :30 Business Center

געדענקט צו ווייזן פארן באס
אז איר ווילט ארויפגיין ,נאר
אזוי וועט ער זיך אפשטעלן.

בלויז  $1.50א טריפ.
אדער א ווילידזש באס טיקעט

איר קענט טרעקן אלע ווילידזש
באסעס וואו די באס איז יעצט:

845.330.0499

פאר סיי וועלכע קאמענטארן רופט:

845.783.8300

דרוקט נומער  5און דערנאך 7

הקריה
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Flushing NY #91018

הקריה

\ נייעס און באריכטן פון קרית יואל

44

סיון-תמוז תשפ"א \ May-June '21

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