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קרית יטב לב
ַא נייער אידישער ישוב אין 
בלומינגבורג ניו יָארק פַאר 

סַאטמַארער חסידים
אויספירליכער בַאריכט זייטן 2-7

סּפעציעלע
ביילַאגע

ענדליך אַ לעזונג!
הכיפורים, נ יום  פון  טאָג  גרויסן  אַזאַ  פון  עבודה  הייליגער  דער  אָך 

לערנען מיר "ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש." אידישע 

קינדער זענען דאַנקבאַר פאַר'ן באַשעפער, דער מלך על כל הארץ וואָס 

פאַרצייט אונזערע זינד מדי שנה בשנה, און יעדנ'ס האַרץ פלאַטערט אין 

דער זעלבער צייט מיט אַ טיפע האָפענונג אַז מ'זאָל האָבן אויסגעבעטן 

אַ גוט געבענטשט יאָר און גע'חתמ'ט ווערן בספר חיים ברכה ושלום.

געציילטע טעג דערויף טרעטן אידן אַריין אין דעם יום טוב פון "זמן 

שמחתינו", וועלכער איז אַ מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. מ'גייט אַרויס 

פון דירת קבע אַריין אין אַ דירת ארעי, און מ'לויבט דעם אויבערשטן 

אויף די נסים וואָס ער האָט געטון מיט זיין פאָלק בימים ההם ובזמן הזה.

ין אַזעלכע געהויבענע טעג פון התעלות, אין אַ צייט פון התרוממות א

הגוף והנפש ווען מ'איז אַרומגענומען מיט אַ לעכטיגער קייט פון 

השפעות און שמחה, האָבן מיר אין דער רעדאַקציע פון "דער איד", 

כבוד  דעם  אידנטום,  אָרטאָדאָקסישן  אומאָּפהענגיקן  פון  אָרגאַן  דעם 

כלל  גאנץ  פאַר  און  ליינער  אונזערע  פאַר  ברענגען  צו  זכי'  די  און 

צום  אַרויס  איצט  גייט  וואָס  נייעס  היסטאָריש-ברעכנדע  די  ישראל 

ּפובליקום: דער נייער אידישער ישוב "קרית יטב לב" וואָס בויעט זיך 

אין בלומינגבורג ניו יאָרק, וואו משפחות פון סאַטמאַרער חסידים ווילן 

זיך אַהין אַריבערציען, האָפנטליך אַזוי שנעל ווי דעם קומענדיגן ווינטער 

הבא עלינו לטובה.

לאַנגע  קיין  נישט  דאַרף  ווענדּפונקט  אַזאַ  פון  היסטאָרישקייט  די 

ערקלערונגען. די שרעקליך שווערע דירות-קריזיס וואָס ּפלאָגט חרדישע 

אין  טעמעס  הויּפט  די  פון  איינע  אייגנטליך  איז  יאָרק  ניו  אין  אידן 

אונזער צייטונג פאַר די לעצטע עטליכע יאָר, און מ'האָט נישט געקענט 

די  וועגן  נייעס  די  אויף  ווי  ערוואַרטן  און  אַרויסקוקן  אַנדערש  עּפעס 

ווירקליכע אויפבוי פון אַ נייעם אידישן ישוב, וועלכע איז שוין ב"ה אָט 

אַ רעאַליטעט.

ין היינטיגן ערב יום טוב נומער דרוקן מיר אין אַ סּפעציעלע רייכע א

ביילאַגע אַן אויספירליכער באַריכט וועגן אַלעס אַרום די פאָרשריט 

פון נייעם אידישן ישוב אין בלומינגבורג ניו יאָרק. מיר האָפן איר וועט 

הנאה האָבן פון די ערשטהאַנטיגע באַריכטן און אינפאָרמאַציע פון דעם 

צוויי-יאָר לאַנגע אונטערנעמונג, און געוויס וועלן מיר דאָ אין 'דער איד' 

ווייטער האַלטן געשּפאַנט אונזערע לייענער און אינפאָרמירן וועגן אַלע 

אנטוויקלונגען בעז"ה דורכאויס די קומענדיגע ווינטער חדשים.

ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה.

ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה!

מיט ַא רעַאליסטישן בליק אויף דער צוקונפט.
עדיטָאריעל זייט 10

מיר געזעגענען זיך נישט פון וויליַאמסבורג. 
געדַאנקען זייט 12

די באבל וועט נישט קרַאכן...
ָאּפהַאנדלונג זייט 14



זיך  וועלן  לב'  יטב  'קרית  ישוב  נייעם  אין  איינוואוינער   50-60 ערשטע  גאַנץ 
 | סעזאָן  ווינטער  קומענדיגן  דעם  פון  נאָנטע חדשים  די  אין  אריינציען  בעז"ה 
פולשטענדיגע אַּפעראַציע פון מוסדות התורה והחינוך לבנים ולבנות; מקוה טהרה 
און צייטווייליגער שול לתורה ולתפלה וועט פונקציאָנירן פון ערשטן טאָג בעז"ה

ניו יאָרק. — "כי עתה הרחיב ה' לנו" איז די אויסדרוק פון דערלייכטערונג, 
האָפנונג און ּפאָזיטיווע אַרויסקוק פון טויזנטער משפחות פון אנשי שלומינו 
תלמידי וחסידי סאַטמאַר פון איבער גאַנץ ניו יאָרק, מיט דער פריידיגער 
בשורה פון די נאָרוואָס באַשטעטיגטע נייעס: דער נייער אידישער ישוב אין 

בלומינגבורג ניו יאָרק ווערט געמאָלדן צום ּפובליקום.
ביי די פריע גרעניצן פון סָאליווען קָאונטי אין ניו יָארק, הַארט נָאכ'ן אריינפָארן 
אין עקזיט 116, בויעט זיך ַא נייער אידישער ישוב ווָאס וועט מיט סייעתא דשמיא זיין 
ַא זייער-געאייגנט ּפלַאץ פַאר אידישע פַאמיליעס, הויּפזעכטליך פַאר אנשי שלומינו 
תלמידי וחסידי סַאטמַאר פַאר וועמען עס ווערט צו דער זעלבער צייט אויפגעבויט 
בית  גרויסער  צענטרַאלער  ַא  אריינגערעכנט  ַאנגעלעגנהייטן,  ציבור'ישע  ַאלע 
המדרש, מוסדות התורה און בתי חינוך און ַאלע ַאנדערע קהל'ישע ַאנטשטַאלטן, 
ווָאס וועט זיך פירן אויפ'ן ריינעם אויסגעטרעטענעם וועג פון אבינו רועינו מרן רבינו 

הקוה"ט זי"ע און אונטער דער נשיאות פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסַאטמַאר. 
וועלכע איז דורך עקסּפערטן בַאצייכנט געווָארן  'בלומינגבורג' איז דער רַאיָאן 
ַאלס די מערסטע געאייגנט צו סערווירן דעם היימישן געברויך. דָארט ווערט מיט'ן 

בַאשעפערס הילף שוין יעצט ַאהערגעשטעלט ַא שּפָאגל-נייע דעוועלָאּפמענט פון 
שיינע, ּפרַאקטישע און בַאקוועמע הייזער, און די ברייטע ַארומיגע לַאנד שטעלט 
פָאר ַא וויזיע און ּפַאסיגע מעגליכקייט פַאר ַא בליענדע וואוקס ווָאס זָאל עווענטועל 
קענען ארייננעמען טויזנטער היימישע משפחות ווָאס וועלן זיך ַאהין בַאזעצן רואיג 

און צופרידן, און זיך דָארט ּפערמענַאנט איינקווַארטירן ביז משיח'ס טָאג.
"על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב." די פריידיג-ברעכנדע נייעס וועגן 
אידישער  דער  אין  נישט  זיך  געדענקט  ווָאס  ַאנטוויקלונג  ריין-היסטָארישע  ַאזַא 
ווָאס  דעטַאלן  פָארשריט  בַאשטעטיגטע  די  מיט  און  ַאמעריקע,  פון  געשיכטע 
שּפַאנט פָאראויס מיט גַאלָאּפירנדע, שטַאנדהַאפטע און פַארזיכערטע טריט בעז"ה, 
ווערט די ַאזוי-געגָארטע לַאנגיעריגער וואונטש פון טויזנטער משפחות געברענגט 
מיט  ָאּפ  ָאטעמען  אידן  רעַאליטעט.  פַאקטישער  ָאבער  אומגלויבליכער  ַאן  צו 
אויף דער ּפָאזיטיווער דערשיינונג  אויבירשטן  און מ'דַאנקט דעם  דערלייכטערונג 
אין דעם הינזיכט פון דירות פַאר'ן היימישן ציבור, ווָאס וועט ערלויבן ַא לעזונג צום 

דעם קריטישן דירות-מַאנגל ווָאס הערשט אין די גַאנצע חרדישע ניו יָארק.
>>>

אַ נייער אידישער ישוב 
אין בלומינגבורג ניו יאָרק 
פאַר סאַטמאַרער חסידים

דעוועלאָוּפמענט כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ: היסטאָרישע  און  מולטי-ריזיגע 
נאָך  ציבור  ברייטן  צום  אַרויס  קומט  ּפראָיעקט 
אינוועסטירונגען  פאַקטישע  פון  מאָנאַטן  לאַנגע 
און שטאַנדהאַפטע אַנטוויקלונגען  צוויי יאָר פון 
אינטענסיווע באַמיאונגען קומט אָט צו אַן ענדע און 
ברענגט אַ שטוינענדע רעאַליטעט צום מאַרקעט

ערשטע פאַזע פון דער מאַסיווער בוי-אונטערנעמונג אין בלומינגבורג 
רעכנט אריין באַשטעטיגטע בוי-ּפערמיטן פאַר 400 דירות פון 2,800 
ס.פ. גרויס און פולקאָם צוגעשטעלטע רוחניות'דיגע און גשמיות'דיגע 
אַּפאַראַטן פאַר'ן געברויך פון ברייטן ציבור תלמידי וחסידי סאַטמאַר

ַא בליק אויף די רוישיגע, פַארצווייגטע און ָאנגייענדע בוי-ַארבעט וואו מ'ציעט שוין ַארויף די ערשטע פַאזע פון הייזער
בילדער ביי מ. שטארק  / דער איד היינטיגן מָאנטָאג, געציילטע טעג פַאר יום טוב
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 ַא 'דירות קריזיס'
אין אידישער ניו 
יָארק ווָאס שרייט 
ביז'ן הימל
דירות  פַאר  קריזיס  אומדערטרעגליכער  שווערער  דער 
היימישע  די  אין  סּפעציעל  שטָאט,  דער  אין  הערשט  ווָאס 
אין  קָאנצעטרירט  זענען  חסידים  סַאטמַארער  וואו  געגנטער 
וויליַאמסבורג און אין בארא ּפַארק, ברויך נישט קיין פרישע 
ָאּפהַאנדלונג און ס'איז יעדער מודה ָאן קיין שום צווייפל ַאז 

דער ּפרָאבלעם מוז קריטיש הָאבן ַא בַאלדיגע לעזונג.
דער ווייטָאגליכער און ּפיינפולער דירות-קריזיס מוטשעט 
קינדער-געבענטשטע  יונגע  פון  ַאלעמען.  בַאאומרואיגט  און 
נישט קיין לייטישן דַאך אויפ'ן קָאּפ,  ווָאס הָאבן  פַאמיליעס 
טרעפן  צו  ווייטָאג  און  ּפיין  דורך  גייען  ווָאס  מחותנים  ביז 
חתונה.  דער  נָאך  קינדער  זייערע  פַאר  וואוינונג-ָארט  ַא 
ַאז עס  און הימל-שרייענד,  גענוג ביטער  איז  דער צושטַאנד 
ווי אידן  זיך ַאליינס. ס'איז ַא הַארץ-וויי צו זען  שרייעט פון 
גייסטיש  און  פיזיש  מ'ליידט  ביטערליך,  ַאזוי  זיך  מוטשען 
פון דעם אומבַאגרייפליכן צמצום. די געדרענג אין די קליין-

פַארשטוּפטע דירות הייבט זעלבספַארשטענדליך די רענט צו 
צער,  פון  ווָאלקן  ַא  אינאיינעם  פָארמירט  און  ּפרייזן,  הויכע 

דער  אין  פַאמיליעס  טויזנטער  פַאר  הנפש  פיזור  און  דחקות 
שטָאט.

נָאך  און  נָאך  מיט  פַאריבער,  גייט  עס  צייט  מער  וויפיל 
צו  יָאר  פון  זיך  מערן  ווָאס  קָאּפלס  חתונה-געהַאטע  פרישע 
יָאר כ"י, ווערט דער מצב נָאר פַארערגערט און כלל-עסקנים 
די  און  ָאנגיין  ַאזוי  מער  נישט  מ'קען  געווַאלד,  שרייען 

קָאנסקווענצן קענען זיין ביטער ה"י. 
הָאבן  דעוועלָאוּפערס  און  אינוועסטָארס  ּפריווַאטע  ַאסַאך 
שוין ּפרובירט צו טון, יעדער אויף זיין שטייגער, און אין די 
פָארגעשטעלט  ּפלענער  פַארשידענע  זענען  יָארן  לעצטערע 
געווָארן פַאר דער גַאס. ָאבער קיין איינע הָאט נישט געטרָאגן 
קיין רעלַאטיוו ערנסטע ּפלַאן ווָאס זָאל עס קענען צושטַאנד 
ברענגן און גָארנישט ערנסט הָאט זיך געמַאכט אין לויף פון 
און  ָאּפ  נישט  זיך  ּפרָאבלעם שטעלט  דער  ָאבער  צייט.  דער 

דער קריזיס שטייגט ווי ַא יָאר.
מיט קנַאּפע צוויי יָאר צוריק, נָאכ'ן זיך בַאראטן מיט פילע 
כלל-טוער  און  עסקן  לעגענדַארער  דער  איז  הציבור,  אישי 
משה  מוה"ר  המפורסם  החסיד  הרבני  הויף,  סַאטמַארער  פון 
שמילָאוויטש הי"ו, מיט די גרעסטע אייפער אריינגעשּפרינגען 
אין ַאן אונטערנעמונג ווָאס הָאט געטרָאגן איין ציל: טרעפן 
די ריכטיגע אויסוועג צו דעם ביטערן ּפרָאבלעם ווָאס ּפלָאגט 
ענדגילטיגער  ַאן  ברענגן  און  אידנטום  חרדישן  גַאנצן  דעם 

לעזונג פַאר דעם דירות-קריזיס צום רעַאליטעט.
און  טריט  יעדן  אויף  דשמיא  סייעתא  געווַאלדיגע  מיט 
אינאיינעם  הי"ו,  שמילָאוויטש  משה  ר'  הרה"ח  הָאט  שריט 
מיט זיין זון, ברא כרעא דאבוה, הר"ר יואל זאב שמילָאוויטש 
ּפריווַאטע  פון עטליכע  צוזַאמענַארבעט  ַא  הי"ו, ַארַאנזשירט 

אינוועסטירער, און מ'הָאט אינטענסיוו זיך אריינגעווָארפן אין 
דער פַארוויקלטער טעמע. מיט די ריכטיגע מָאס עקשנות און 
ערפַארענע שתדלנות הָאט מען ָאנגעהויבן מיט די זוכענישן 
צו ברענגן ַאן ענדע צו די שטָאטישע דירות קָאשמַארן דורך 
שַאפן איינמָאל פַאר ַאלעמָאל ַא געוואונטשענע ָאלטערנַאטיוו 
פון הונדערטער ָאדער טויזנטער פרישע דירות ַארויס פון דער 

איבערגעפולטער שטָאט.
מיט לָאגיק און פַארשטַאנד פון ַאסַאך ערפַארונג אין דער 
גרויסע  מיט  געזעסן  הי"ו  משה  ר'  איז  עסקנות,  פון  וועלט 
ַאמבעסטן  מ'קען  וויַאזוי  אינדזשענירן  און  עקסּפערטן 
געווען  דעמָאלט  נָאך  זענען  ווָאס  ּפלענער  די  ַאנטוויקלען 
מער ַא חלום ווי ַא ווירקליכקייט. "מ'הָאט אין ָאנהויב נישט 
געוואוסט וואו די זַאך וועט אונז אפילו פירן," זָאגט ר' משה 
הי"ו אין ַא שמועס מיט 'דער איד'. "ָאבער מיט ַאן אייזערנעם 
צום  לעזונג  ערשטמָאליגער  ַאן  ברענגן  צו  צושטַאנד  ווילן 
אויף  געקוקט  נישט  מען  הָאט  דירות-קריזיס  שווערן  דעם 
סיי וועלכע שוועריגקייטן, און מ'איז געווען זיכער ַאז מיט'ן 
אויבירשטנ'ס הילף און מיט די ריכטיגע השתדלות וועט מען 
דערגרייכן דעם ציל. ב"ה ַאז מיר הַאלטן שוין דָא ווען מ'גייט 
ַארויס צום ברייטן ּפובליקום, און דער ישוב ווערט שוין ָאט ַא 

רעַאליטעט צו דער פַארלייכטערונג פון ַאזויפיל משּפחות."
מען  איז  הָארָאווַאניע  ַאסַאך  און  זוכענישן  לַאנגע  נָאך 
ָאנגעקומען צו אינפָארמַאציע וועגן ַא הערליכע און ברייטע 
יָארק,  ניו  אין  קָאונטי  סָאליווען  פון  גרעניץ  ביים  געגנט 
געציילטע מינוטן ַאוועק פון דער סַאטמַארער שטעטל קרית 
בַאלד  הָאט  בלומינגבורג  אין  רַאיָאן  דער  מָאנראוי.  יואל, 
געכַאּפט דָאס אויג און ס'הָאט זיך ַארויסגעשטעלט צו זיין די 
ּפאֵסיגע ָארט ווָאס זָאל דינען דעם ציל הונדערט ּפרָאצענט. 
זיך צו בַאזעצן מיט הרחבת הדעת און  ווינקל  רואיג  ַא שיין 
הרחבת המקום, און גענוג ַא גרויסע בָאדן פַאר עווענטועלע 

אויסברייטערונג.

ַא רעַאליטעט: 
ס'בויעט זיך ַא 
שּפָאגל-נייער 
 אידישער ישוב
פַאר אנ"ש

ַארום  זיך  טרָאגט  יָאר  ַאנדערטהַאלבן  לעצטע  די  פַאר 
גַאסן- און  אינפָארמַאציע  פון  שטיקלעך  אומבַאגרינדעטע 
מַאסשטַאבליכן  דעם  וועגן  ציבור  ברייטן  ביים  שמועות 
דירות-קריזיס  געפערליכן  דעם  לינדערן  צו  אונטערנעמונג 
ווָאס גייט ָאן אונטער די קוליסן. די אויסטערלישע נייגער און 
הָאט  אינטערעסע  ַאלעמענס  געצויגן  הָאט  ווָאס  נָאכפרַאגע 
נָאר געצייגט ווי וויכטיג דער געברויך פון ַאזַא ּפרָאיעקט איז 
אויף  ַארויס  מ'קוקט  ַאז  בַאשטעטיגט  ווידערַאמָאל  הָאט  און 
ַאלע  ווי  און  דירות-קריזיס,  דער  ווען  קומט  ווָאס  טָאג  דעם 
זָאלן  זַאכן  ַאנדערע ּפלענער הָאט מען דָא אויך געהָאפט ַאז 

טַאקע פַארווירקליכט ווערן און פָאראויסגיין צום בעסטן.
און דער מָאמענט איז מיט'ן בַאשעפער'ס הילף ָאנגעקומען.
ס'איז שוין נישט בלויז ַא רָאזעווע טרוים, ַא שיינער ּפלַאן 
ווָאס  חלום  זיסע  ַא  ָאדער  אויסלייזער  ַאן  אויף  ווַארט  ווָאס 
ברויך ַא רעטעניש. מיט ַאן איבערפלוס פון חסדי השם, און 
אריין  מ'לייגט  ווָאס  קרעפטן  אימערמידליכע  די  דַאנק  ַא 
פַאר  ָאט  אידנטום  סַאטמַארער  דער  שטייט  אומאויפהערליך 
און  מציאות,  הַארץ-דערפרייענדע  ַא  פַאקט,  געשעענעם  ַא 
ַאנטוויקלונג- ערנסטע  אירע  אין  איז פַאקטיש  ווָאס  ישוב  ַא 
שטַאּפלען און די ברייט-פַארצווייגטע אונטערנעמונג שטייט 

שוין היּפש נָאנטער ווי ווייטער.
און  ענטויזיַאם  שּפַאנונג,  ָאטעם-פַארכַאּפטע  ַאן  מיט 
בשורה  די  אויפגענומען  ַאלעמען  ביי  ווערט  אינטערעסע 
מרנינה ַאז ס'זעט זיך שוין די ליכטיגקייט ביים עק פון דער 
ענגער טונעל. די פרַאגע איז מער נישט 'אויב', נָאר ענדערש 
'ווען'. און דער פריידיגער מָאמענט איז נישט ווייט. לויט די 
צום  צוגעגרייט  ווערט  בַאריכט  דער  בעת  ּפלענער  איצטיגע 
פַאמיליעס  ערשטע  די  שוין  וועלן  שמחתינו,  זמן  ערב  דרוק 
נייעם אידישן ישוב אין די  זיך ַארויסציען און בַאנייען דעם 
גַאנץ נָאנטע חדשים פון דעם קומענדיגן ווינטער-סעזָאן, וואו 

גוטע  פַאר  דירות,  הרחבה'דיגע  ברייטער  ַאהער  מ'שטעלט 
ּפרייזן און גרינגע בַאדינגונגען.

און איבער ַאלעם איז עס די אויסשליסליכע אונטערנעמונג 
ישוב,  היימישע  פולשטענדיגע  ַא  פַארזיכערט  וועלכע 
געברויכן  ַאלע  מיט  צוגעשטעלט  און  געווידמעט  דירעקט 
ציבור  היימישן  פַאר'ן  געאייגנט  בַאקוועמליכקייטן  און 
תלמידי וחסידי סאטמאר. עס איז נישט ווייט דער טָאג ווָאס 
וועט ענדליך ָאנקומען און מַאכן ַאן עק צו די אומגעהויערע 
ליידן פון טויזנטער פַאמיליעס און זיי ערמעגליכן ָאנצוהויבן 
פון  געניסן  קינדערלעך,  די  ערציען  פונדָאסניי,  לעבן  דָאס 
לעבן  און  אדם  דעתו של  המרחיבה  נאה  דירה  בַאקוועמע  א 
רואיג און צופרידן על מי מנוחות. און ַאלעס  אין ַאלגעמיין 
ווי  אין דעם זעלבן גייסט און בַאגערטע ַאטמָאספערע גענוי 
מיר זענען אויפגעווַאקסן און וויַאזוי מיר שטרעבן ווייטער צו 

מחנך זיין אונזערע קינדער מיט'ן אויבירשטנ'ס הילף.
ענדליך, נָאך ַאזויפיל קרעכצן און אזויפיל קלָאגן אויף דעם 
געפינען  צו  ערווַארטונגען  און  זוכענישן  ַאזויפיל  נָאך  מצב, 
דעם ריכטיגן לעזונג, קען מען ב"ה עטווָאס ָאּפָאטעמען מיט 
ווָאס ווערט יעצט בַאקַאנט פַאר'ן  די ערשטע אינפָארמַאציע 
ּפובליקום. ַא פולקָאמער היימישער ישוב, צוגעשטעלט מיט 
די העכסטע סטַאנדַארטן ווָאס סַאטמַארער פַאמיליעס ברויכן 
דער  ווָאס  ַאלעס  מיט  צוגערישט  און  אויסגעשטַאט  הָאבן, 
זיך, ווערט ב"ה ַא געשעענער פַאקט צו דער  ציבור נויטיגט 

דערלייכטערונג פון ריזיגן ציבור אנ"ש.
עס שטעלט זיך ַארויס, ַאז מיט די ריכטיגע סייעתא דשמיא, 
איז די צוויי-יָאר לַאנגע הָארָאווַאניע געווען זייער פרוכטבַאר 
און  מער  ווען  ממש  ווָאכן  און  טעג  לעצטערע  די  אין  ב"ה. 
מַאסיוו-אונטערגענומענע  די  וועגן  אינפָארמַאציע  מער 
גַאס  דער  צו  ַארויסרינען  ָאנגעהויבן  הָאט  דעוועלָאוּפמענט 
חסידי  עדת  פַאר  ישוב  נייעם  דעם  פון  ָאפיסעס  די  זענען 
פון  רופן  אומצָאליגע  פון  געווָארן  פַארפלייצט  סַאטמַאר 
בתים  בעלי  המשפחות,  ראשי  ערנסט-פַאראינטרעסירטע 
זייערע  אריינגעגעבן  שוין  הָאבן  וועלכע  יונגעלייט,  און 
די  פַאר  ַאּפליקַאנטן  ערשטע  די  פון  זיין  צו  אינפָארמַאציע 

דירות ווָאס ווערן יעצט געבויט.

נישט קיין 'ּפלַאן', 
נָאר 21 מָאנַאטן 
פון פַאקטישע 
אינוועסטירונגען

מען  הָאט  מָאנַאטן  לַאנגע  איין-און-צווַאנציג  דורכאויס 
ריכטיגע  די  מיט  און  שטילקייט  מעגליכע  מערסטע  די  מיט 
הינזיכט  יעדן  דורכגעַאקערט  און  דורכגעטון  סענסיטיווקייט 
פון דעם אונטערנעמונג, ווען מ'גיט ַאכט ַאז די דעטַאלן ַארום 
דעם ּפרָאיעקט זענען פַארהוילן פון דער גַאס. מיט די גרעסטע 
מיט  גייענדיג  בַאשיידן,  און  שטיל  איינגעהַאלטנקייט,  מָאס 
דעם כלל פון 'אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין', 
איז ר' משה אריינגעשּפרונגען אין דער ברייטפַארצווייגטער 

אונטערנעמונג טריט נָאך טריט, שטַאּפל ביי שטַאּפל.
דער  צו  צוגעטרעטן  מ'איז  נָאר  ווי  ָאנהויב,  ביים  בַאלד 
בַאגריפן  גוט  זייער  הי"ו  משה  ר'  הָאט  אונטערנעמונג 
ַאז  אויספעלן  זיך  וועט  ווָאס  משא  און  עול  אחריות,  דעם 

ריכטיגע  די  מַאכן  בעז"ה  זָאל  ּפרָאיעקט  וויכטיגע  ַאזַא 
אויפגעברענגט  זענען  פָארשלַאגן  אומצָאליגע  פָארשריט. 
געווָארן אין לויף פון דער צייט ווָאס הָאט געקענט פירן צו 
פַארשידענע ריכטונגען, ָאבער ר' משה הי"ו איז יעדן דעטַאל 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  העדה  מנהיג  דעם  מיט  איבערגעגַאנגען 
לעצטע  די  דורכאויס  הָאט  וועלכער  שליט"א —  מסַאטמַאר 
רבא  דגברא  בטירחא  ָאנגעשטרענגט  זיך  אויך  צייט  יָאר 
נָאנט —  דער  פון  ּפלַאץ  דָאס  זען  ּפערזענליך  ַארָאּפצופָארן 
און ַאזוי הָאט מען מיט די ריכטיגע כובד ראש און פולסטע 
געברויכן  סּפעציעלע  די  בַאטרַאכט  אין  גענומען  ערנסקייט 
ציבור  דער ערליכער  ווָאס  אייגנשַאפטן  די סענסעטיווע  און 
הינזיכטן  ַאלע  אין  זיך  נויטיגט  סַאטמַאר  וחסידי  תלמידי 

ברוחניות ַאזוי ווי בגשמיות.
לַאנגע צוויי יָאר הָאט הרה"ח ר' משה שמילאוויטש הי"ו, 
אינאיינעם מיט זיין זון הר"ר יואל זאב הי"ו, דורכגעַאקערט 
בלומינגבורג  אין  אומגעגנט  גַאנצן  דעם  פון  ווינקל  יעדן 
ערשטע  די  דורכגעשוויצט  ַאקטיוועטען,  צוגרייטונג  די  אין 
די  איבערגעקומען  און  שוועריקייטן  אומגעהויערע 
אחריות'דיגע  די  ּפרָאצעדורן.  פילזייטיגע  קָאמּפליצירטע 
ָאבער  זיך  הָאט  ּפלָאג,  און  שווייס  מי,  פון  בַאגלייט  ַארבעט 
פילפַאכיג אויסגעצָאלט אויף א פארנעם וואס געדענקט זיך 
וועג  דעם  געפענט  ברייט  הָאט  און  בעפָאר  קיינמָאל  נישט 
אין ַאלע הינזיכטן צו קענען צוגיין בעז"ה צום פַאקטישן בוי-

ּפרָאצעדור.
גרויסע  אויסערגעווענליכע  די  שילדערן  צום  נישט  ס'איז 
און  צוגרייטונגען  די  ווָאס  געלטער  ריזיגע  און  כוחות 
די  מיט  אויפצוקומען  אריינגעשלעּפט,  הָאט  ּפלַאנירונגען 
ּפַאסיגטע ַארכיטעקט ּפלענער און ַאדורכגיין די ביוקרַאטישע 
ערהַאלטן  צום  ביז  בַאַאמטע,  שטָאטישע  די  פון  ּפרָאצעדורן 
די נויטיגע ּפערמיטן און בַאשטעטיגונגען פַאר דעם מעכטיגן 
און  ּפלָאג,  און  מי  ווייניג  נישט  ּפרָאיעקט.  פַארצווייגטן  און 
נָאך מער לַאנגע חדשים פון טייערע צייט, הָאט דָאס ַאלעס 
ָאּפגעקָאסט, אבער בחסדי ה' איז די ַארבעט געקרוינט געווָארן 
מיט גרויס ערפָאלג פון ַאלע ַאסּפעקטן, און יעצט הַאלט מען 
דער  מיט  קָאנצעטרירן  צו  זיך  ערלויבט  ווָאס  דערנָאך,  שוין 
גַאנצער אייפער פָאראויסצוגיין מיט די פַאקטישע בוי-ַארבעט 
מזל'דיגע  און  גוטע  ַא  אין  גַאנצן קרַאפט  אין  איז שוין  ווָאס 

שעה.
לויט די לעצטע ּפלענער בעת דער בַאריכט ווערט צוגעגרייט 
צום דרוק הָאפט מען בעז"ה צו קענען פַארפולקָאמען ַא ריי 
דירות צום קומענדיגן מיטן-ווינטער סעזָאן, ווען די ערשטע 
די  זיך ַארויסציען ַאהין און שטעלן  וועלן  50-60 פַאמיליעס 
זעלבער  דער  צו  ישוב.  אידישן  נייעם  פַאר'ן  טריט  ערשטע 
צייט גייט מען פָאראויס מיט די בוי-ּפלענער און סקעדזשולס, 
צו ענדיגן די אויפבוי פון די גַאנצע ערשטע בוי-פַאזע ווָאס 
אין  און  הייזער,  גרויסע  פיר-הונדערט  קנַאּפע  פון  בַאשטייט 
נָאך  פון  די אויפבוי  צייט ּפלַאנירט מען עקסטער  זעלבע  די 
גרעסערע און קלענערע הייזער, ווָאס זָאל זיין געאייגנט פַאר 
יעדן איינעם, און מיט בַאנייטע ענערגיע נעמט מען זיך צו די 

קומענדיגע שטַאּפלען פון צושטעלן נָאך דירות.

'דירות' איז נָאכנישט  
ַאלעס; מ'ַארבעט 
אויך פַאר דער גייסט 
פון דער סביבה

פיל מער ווי בלויז ַארויפציען ַא צָאל דירות און פַארקויפן 
די הייזער ווערט דָא געברענגט פַאר'ן ברייטן היימישן ציבור. 
נישט סתם-ַאזוי ַארויס ַאבי  זיך  סַאטמַארער פַאמיליעס ציען 
די  פון  חינוך  די  אויפגעבויט.  הייזער  שיינע  מ'טרעפט  וואו 
קינדער, די ערציאונג ווָאס מ'בַאקומט פון דער סביבה און די 
גַאסן ַארום וואו מ'וואוינט איז ביי היימישע אידן די ערשטע 
זַאך אויף ווָאס מ'קוקט זיך אום, און ּפונקט ווי די נייע דירות 
זענען לעבנסוויכטיג צו רַאטעווען די מנוחת הנפש און שלוות 
החיים, גענוי ַאזוי טייער און הייליג איז ביי אנשי שלומינו די 
גייסט פון דער סביבה וואו מ'בַאזעצט זיך און וואו מ'ּפלַאנט 

צו ערציען די ווייטערדיגע דורות.
דערפַאר ווערט אונטער די ּפערזענליכע בַאגלייטונג, רַאט 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  העדה  מנהיג  גרויסן  דעם  פון  טַאט,  און 
צו  בַאמיאונגען  גרויסע  אריינגעלייגט  שליט"א,  מסַאטמַאר 
פַאזיכערן ַאז ווי נָאר די ערשטע פַאמיליעס וועלן ַארָאּפשטעלן 
זייערע פיס אין דעם נייעם ישוב און זיך אריינציען ַאהין, זָאלן 
ַאלע רוחניות'דיגע געברויכן זיין צוגעשטעלט פון שענסטן און 
פון בעסטן. ס'איז די רעדע, און ס'איז ָאפיציעל אריינגערעכנט 
בוי-ּפרָאיקעט,  פון דעם מַאסיוון  ָאריגינעלע ּפלענער  די  אין 
והחינוך  התורה  מוסדות  לָאקַאלע  בעז"ה  ַאהערצושטעלן 
ולתפלה  לתורה  הגדול  המדרש  בית  ַא  קינדערלעך,  די  פַאר 
וועט  ווָאס  ישראל,  של  קדושתן  פַאר  טהרה  מקוואות  און 
פַארזיכערן ַא ריינע און ערליכע ישוב, עכט געאייגנט פַאר'ן 

היימישן ציבור.
רבי  סַאטמַארער  דער  להורות.  לפניו  שלח  יהודה  ואת 
צו  ורובו  ראשו  אריינגעלייגט  ּפערזענליך  איז  שליט"א 
קיין  ַארויסציען  זיך  קענען  שלומינו  אנשי  ַאז  פַארזיכערן 
פון  רוחניות  דער  ַאז  געוויסן  רואיגע  ַא  מיט  בלומינגבורג 
די דורות איז אין דעם ּפלַאץ  די קינדער און דער עתיד פון 
אינגַאנצן פַארזיכערט. דער רבי שליט"א איז אין די טעג דן 
בכובד ראש איבערצוגיין ַאלע טיילן פון דער הנהגה רוחניות 
און  דיינים  אויסגערופענע  צושטעלן  ישוב,  נייעם  דעם  פון 
מורי הוראות פַאר דער קהלה, מלמדים מומחים און כלי קודש 
פַאר די קינדער און ַאלעס ווָאס פעלט זיך נָאר אויס פַאר אנשי 
שלומינו יראים ושלימים ַאז די געגנט זָאל קענען בליען מיט 

סוקסעס אין ַאלע געביטן.
בַאריכט  דעטַאלירטע  ַא  מיר  ברענגן  קעסטל  זייטיגן  אין 
און  ּפלַאנירט  יעצט  שוין  ווערן  ווָאס  סערוויסעס  די  פון 
אויפגעבויעט צום בַאנוץ פון די איינוואוינער ווָאס וועלן זיך 

אי"ה בַאזעצן אין בלומינגבורג.

מיט די דראַמאַטישע נייעס-ברעכנדע בשורה טובה איבער די גאַלאָּפירדנע פאָרשריט פון דער נייער אידישער 
ווירקליכקייט, רייסט זיך אַרויס פון אַלעמענס הערצער און מיילער אַ  ישוב פאַר אנ"ש וואָס ווערט שוין אָט אַ 
טיפזיניגער לויב און דאַנק צום אויבירשטן אויף די אויסטערלישע גוטס שלא עזבונו חסדיך, און ס'איז יעדנס תפלה 
אַז די אונטערנעמונג זאָל טאַקע פאָראויסגיין גיך און שנעל אָן קיין שטום שטרויכלונגען אויפ'ן לאַנגן וועג און מ'זאָל 
קענען באַנייען דעם ישוב מיט הימלישע הילף און באַגלייטונג בקרוב ובמהרה ביז מ'וועט שוין זוכה זיין צו דער 

ענדגילטיגער ישועה כללית מיט'ן אָנקום פון משיח צדקינו.
מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה.

כ"ק מרן אדמו"ר מסַאטמַאר 
שליט"א שטעלט ַא קָאמיטע 
פַאר'ן וועד פונעם נייעם ישוב

אַ  מיט  האָט  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
קאָמיטע  אַ  געשטעלט  אָפיציעל  צוריק  צייט 
אנ"ש,  פאַר  ישוב  נייעם  פונעם  וועד  פאַר'ן 
דריי געטריי-איבערגעגעבענע עסקנים נמרצים 
פאַר קהלתינו ומוסדותינו הק' וואָס האָבן אין 
זיך  מאָנאַטן  און  וואָכן  עטליכע  לעצטע  די 
שטאַרק אַוועקגעגעבן צו נענטער ברענגן די 

ּפראָקלאַמירונג פון 'קרית יטב לב.'
די חברי וועד קרית יטב לב זענען הרה"ח מוה"ר 
ירמי' טייטלבוים הי"ו; הרה"ח מוה"ר שמעון דייטש 
הי"ו און הרה"ח ר' יקותיאל מאיר גרָאס הי"ו. די 
דריי חשוב'ע קָאמיטע מיטגלידער הָאבן ַאלע אויף 
קהלה  דער  פַאר  לייסטונגען  פילע  קרעדיט  זייער 
און מוסדות פון די לעצטערע יָארן, און זענען יעצט 
צו  אייפער  גרעסטע  די  מיט  אריינגעשּפרינגען 
שטיין אין שּפיץ פון דער קָאמיטע פַאר דער נייער 

סַאטמַארער ישוב.
מיט עטליכע חדשים צוריק, ווען די בוי-פאזעס 
פון די ערשטע רונדע דירות אין נייעם ישוב האט 
פאראויס,  רוקן  גענומען  שעה  גוטע  א  אין  זיך 
באאויפטראגט  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האט 
די  אין  אריינצוקוקן  דורכדרינגליך  קאמיטע  די 
פלענער און דעטאלן פון דעם ישוב, צו וויסן אויף 
זיכער אז מען מאכט דעם ריכטיגסטן אויסוואל און 
פאסיגסטן באשלוס וואס וועט זיין אמבעסטן פאר 
גייסטיש  ווי  פראקטיש  באקוועמליכקייט —  דער 

—פונעם ברייטן ציבור עדת חסידי סאטמאר.
זענען  מיטגלידער  קאמיטע  די  וואס  נאכדעם 
ראש  כובד  און  אחריות  מאס  גרעסטע  די  מיט 
ישוב  דעם  פון  פלענער  די  איבערגעגאנגען 

עטליכע  צו  קאנטראסט  אין  בלומינגבורג,  אין 
די  דורכאויס  זענען  וואס  פארשלאגן  אנדערע 
איז  טיש,  אויפ'ן  געווארן  אויפגעברענגט  צייט 
אנערקענונג  דער  צו  געקומען  איינשטימינג  מען 
מערסטע  די  איז  בלומינגבורג  אין  געגנט  די  אז 
און  פלאצירן  צו  זיך  אנ"ש  פאר  געאייגנט 
איינקווארטירן בעז"ה, און ספעציעל נאכדעם וואס 
די  ב"ה  געמאכט  שוין  האט  דעוועלאופמענט  די 
ווייטסטע פארשריט און באוויזן צו פארווירקליכן 
א  ווי  נאר  ביז איצט אויסגעזען  וואס האט  זאך  א 

חלום.
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האט  דערויף 
ענדגילטיג געפאסט די אחריות'דיגע החלטה וואס 
וועט מיט'ן אויבירשטנס הילף זיין די געבענטשע 
דער  וואס  דירות-קריזיס  שווערן  דעם  צו  לעזונג 
אלס  שליט"א,  רבי  דער  אדורך.  גייט  ציבור 
חסידישע  גרעסטע  די  פון  העדה  מנהיג  גרויסער 
געמיינדע איבער דער וועלט, האט זיך פערזענליך 
אריינגעלייגט בעובי הקורה צו זיכער מאכן אז עס 
פולשטענדיגע  א  אהערגעשטעלט  בעז"ה  ווערט 
התורה  מוסדות  בעסטע  די  און  רוחניות  הנהגה 
והחינוך פאר דער ערציאונג פון די קינדער על דרך 

המסורה.
דער רבי שליט"א איז אין נאענטע פארבינדונג 
און  צייט,  יעדע  צו  מיטגלידער  קאמיטע  די  מיט 
וואס  פלענער  אלע  די  באגלייטן  צו  זיכער  מאכט 
גייען שוין בעז"ה פאראויס נענטער צו ברענגן דעם 
טאג וואס די ערשטע 50-60 פאמיליעס וועלן זיך 
דאס  זיין  מחנך  און  דירות  נייע  די  אין  אריינציען 

פלאץ. 

אין אַן ענגע אסיפה וואָס איז אָּפגעהאַלטן געוואָרן 
דעם זונטאָג ממחרת יום הכיּפורים, בביתו נאוה קודש 
פון כ"ק מרן אדמו"ר מסאַטמאַר שליט"א, האָט דער 
רבי שליט"א ענדגילטיג קובע געווען דעם נאָמען ווי 
חסידי  פון  ישוב  נייער  דער  ווערן  גערופן  ס'ווערט 
סאַטמאַר אין בלומינגבורג, ניו יאָרק: קרית יטב לב, 
על שמו ולזכרו הטהורה פון הייליגן רבי'ן מרן הקוה"ט 
רבינו יואל טייטלבוים זיע"א, מייסד הקהלה והמוסדות.

דער רבי שליט"א הָאט דערמַאנט ַאז די ערשטע נָאמען 
פַאר דער קהלה ווָאס דער רבי זי"ע הָאט געגעבן פַאר דער 
דָא  גרינדונג  איר  פון  יָארן  ערשטע  סַאמע  די  אין  קהלה 
אין  ווָאס  לב',  'יטב  נָאמען  דער  געווען  איז  ַאמעריקע  אין 
די אותיות י'ט'ב' איז מרומז זיין הייליג נָאמען, ַאז עס זָאל 

בלייבן ַאן ָאנדענק לשמו ולזכרו. איצט ווען מ'איז ב"ה זוכה 
צו אויסברייטערן די גבולי הקדושה און מ'קוקט ַארויס צו 
בַאנייען ַא פרישע ָארט פַאר אנשי שלומינו ההולכים לאורו 
הזך והבהיר, און מ'וויל ַאז דעם רבינ'ס גייסט זָאל שוועבן 
צווישן אונז, איז נישט מער ווי ּפַאסיג אויסצוקלויבן ָאט דער 
נָאמען על שמו ועל זכרו הטהור, און ס'וועט געוויס זיין זכותו 
יגן עלינו ַאז מ'זָאל מצליח זיין בעז"ה מיט דער גרויסער און 

אחריות'דיגער אונטערנעמונג פַאר'ן כלל אנ"ש.
אין די ערב יום טוב טעג ווען די נייעס איבער דעם נאמען 
'קרית יטב לב' פאר'ן נייעם אידישן ישוב אין בלומינגבורג 
איז פארשפרייט געווארן צווישן סאטמארער חסידים האט 
לזכרון  כי  בשורה  פרייליכע  א  ארויסגערופן  אומעטום  עס 

צדיק תאבה נפשינו. למען 'יטב' לנו ולבנינו עד עולם.

קרית 
יטב לב

לשמו ולזכרו פון רבינו 
הקדוש והטהור מרן יואל 
טייטלבוים זכותו יגן עלינו:

5סּפעציעלע ביילַאגע | ערב חג הסוכות תשע"ד לפ"ק4 ערב חג הסוכות תשע"ד לפ"ק | סּפעציעלע ביילַאגע




 בית המדרש הגדול
לתורה ולתפילה
אַ ּפראַכטפולער און גיגאַנטישער בנין מפואר ווערט אויפגעבויעט פון גרונד אין 
סאַמע צענטער פון דער אומגעגנט וואָס וועט דינען אַלס דער בית המדרש הגדול 
ווערט  בית המדרש הגדול  בנין  און פאַר תפלה. דער  לב פאַר תורה  יטב  דקהל 
געבויעט שיין און גרויס ס'זאָל קענען רואיג קענען אקאמאדירן דעם שטייגנדן וואוקס 
פון איינוואוינער אין נייעם ישוב וועלכע ווערן בעז"ה בלויז נתרבה ווערן אין לויף 

פון די צייט.

אויסער דעם גרויסן היכל בית המדרש געאייגנט פַאר די תפלות שבתות וימים טובים און 
און  ריי ּפרַאכטפולע, שיינע  ַא  אויך פַארמָאגן  הגדול  ביהמ"ד  בנין  וועט דער  תורה,  שיעורי 
היכל  ּפרעכטיגער  ַא  וצהרים;  בוקר  ערב  תפלה  מניני  פַאר  דעזיגנירט  'שטיבלעך'  לופטיגע 
התורה איינגערישט מיט טויזנטער ספרי קודש וועלכע וועט זיין ָאפן ַאלע שעות פונעם מעת 
לעת פַאר לומדי תורה; ַא קַאווע שטיבל און ַא גרויסע מקוה און ַאלע צוגעהערן ווָאס פעלט 

זיך נָאר אויס.
פולשטענדיגע  אין  איז  הגדול  המדרש  בית  פַאר'ן  המפואר  בנין  דעם  פון  בוי-ּפלענער  די 
ּפרָאצעדור און לויט'ן ּפלַאן וועט מען בעז"ה ָאּפרעכטן ַא מעמד אדיר וגדול 'הנחת אבן הּפינה' 
זיין ַא כינוס מפואר און פרייליכע  ווָאס ַאנטשּפרעכט צו  ערגעץ אין די קומענדיגע חדשים, 
מָאמענט פַאר'ן גַאנצן ציבור קהל עדת חסידי סַאטמַאר פון איבער גרעיטער ניו יָארק. 'דער איד' 

וועט בַאריכטן מער דערוועגן ווי נָאר דעטַאלן וועלן בַאקַאנט ווערן.
ביז ווען דער גרויסער בנין ביהמ"ד הגדול וועט זיין עומד על תילה מיט ּפרַאכט און שטָאלץ, 
וועט מען אויף דעם קומענדיגן מיטן-ווינטער סעזָאן, בַאלד ווען די ערשטע פַאמיליעס וועלן 
זיך בעז"ה אריינציען אין נייעם ישוב, ַאהערשטעלן ַא צייטווייליגער בית המדרש, גענוג לופטיג 
און ַאריבער 4,000 ס.פ. גרויס, צום טעגליכן בַאנוץ פון די איינוואוינער ווָאס וועלן זיך בַאזעצן 
דָארט. די זעלבע ווערט צוגערישט ַא צייטווייליגער מקוה נעבן דעם צייטווייליגן שול ווָאס 
וועט שטיין צום דינסט פַאר די ערשטע תקופה צייט און זיין גרייט אויפ'ן טָאג ווָאס מ'בַאנייעט 

די געגנט.


מקוה טהרה דקהלתינו

וועלכע  ּפלענער,  גרַאנדיעזע  לעצטע  די  אויף  יעצט  ַארבעטן  בוי-מייסטער  ערפַארענע 
מכשירים,  בעלי  די  שליט"א  הק'  דקהלתנו  צדק  דייני  הגאונים  הרבנים  מיט  איבער  מ'גייט 
אהערצושטעלן אלעס פולקאם כהלכה מיט די סאמע גרעסטע הידורים און חומרות לויט די 

מקובל'דיגע הוראות פון גדולי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים.
די מקוה טהרה וועט בעז"ה זיין ַאהערגעשטעלט מיט ַאלע הידורים אויף די שענסטע פַארנעם 

אין די נָאנטע חדשים, ַאזוי שנעל ווי די ערשטע איינוואוינער וועלן זיך ַאהינציען.


תלמוד תורה תורה ויראה 
לחינוך הבנים

נייעם ישוב אין בלומינבורג,  וועלן בַאזעצן דעם בָאדן פון  ווי נָאר די ערשטע פַאמיליעס 
וועט די געגנט בעז"ה פונקציָאנירן מיט ַא פולשטענדיג-צוגעשטעלטע תלמוד תורה פַאר חינוך 

הבנים כתקנת רבי יהושע בן גמלא.
דָארט ממש  ווָאס שטייט  געביידע  עקזיסטירנדע קָאמערשַאל  גרויסע  ַא  געטרָאפן  מ'הָאט 
און  ווערט בעז"ה ּפרַאכטפול רענָאווירט, איבערגעבויט  ווָאס  נייעם געגנט,  פון  ווינקל  ביים 
צוגעגרייט פַאר דער תלמוד תורה, וואו מ'וועט ּפלַאצירן די חדר-קלַאסן פון די תינוקות של 
בית רבן. לויט דעם געברויך פון די פַאמיליעס ווָאס קומען ַאהין וואוינען וועלן געפענט ווערן 
קלַאסן פַאר יעדן עלטער פון אונטן ביז ַארויף. פַאר דעם צוועק ווערט אריינגעלייגט גרויסע 
געבן  זָאלן  ווָאס  קודש  כלי  און  מלמדים  אויסגערופענע  און  געטרייע  אויפנעמען  צו  כוחות 
דעם בעסטן חינוך פַאר אונזערע קינדער. מ'איז אין פַארבינדונג מיט דער הנהלה רוחניות און 
וועלן שטיין אין שּפיץ  וועלכע  וויליַאמסבורגער צענטרַאלע מוסדות  הנהלה גשמיות פון די 

איינצוָארדענען די תלמוד תורה און בַאגלייטן די צוקונפטיגע הרחבת גבולי הקדושה.


בית רחל דרבינו יואל 
לחינוך הבנות

ַאקורַאט ווי ביי דער תלמוד תורה פַאר די יונגלעך און יונגערע בחורים וועט די מיידל-שולע 
אויך בַאלד ָארגַאניזירט ווערן מיט סדר און סייעתא דשמיא, אין ַא בַאזונדערע געביידע און 
אויף זייער ַא ּפַאסיגע ּפלַאץ ביים ווינקל פונעם געגנט, ווָאס מ'הָאט עטַאבלירט פַאר די בית 

רחל סקול קלַאסן.
עס וועלן דינען אין אין אלע קלאסן פונעם 'בית רחל' אויסגערופענע לערערינס און געטרייע 
מחנכות וועלכע זענען שוין איינגעשטעלט אין די מוסדות הק' פַאר לַאנגע יָארן. אלע לימודים 
און פראגראמען וועלן ווייטער אנהאלטן אויף דעם זעלבן אויסגעטרעטענעם דרך המסורה פון 
רביה"ק זי"ע מייסד המוסדות, און וועט בַאגלייט ווערן פונעם צענטרַאלען וועד החינוך פון די 

סַאטמַארער מוסדות.


על כל צרה שלא תבוא
פולקָאם- סָאפסטיקירטע   2 בעז"ה  איין  מען  רישט  ה"י,  פעלער  עמערדזשענסי  פַאר 
מיט  און  ווערן,  גענוצט  ברויכן  נישט  קיינמָאל  געוויס  זָאל  ווָאס  ַאמבולַאנסן,  איינגערישטע 
די רואיגקייט  ווָאלונטירן און טרענירטע ּפַארַאמעדיקס אויפ'ן ּפלַאץ פַאר  עטליכע געטרייע 

און זיכערקייט פון ַאלע איינוואוינער בעז"ה. די נייע בַארימטע ַאּפסטעיט 'אראנדזש ריגיניאל 
איז  צופרידנהייט,  מיט  איינוואוינער  יואל'ער  קרית  פון  בַאנוצט  ווערט  וועלכע  הַאספיטָאל', 

בלויז ַא 10-11 מינוטיגע וועג ַאוועק פון דער געגנט.
די זעלבע זיצט מען יעצט מיט ַא גרוּפע יונגעלייט ווָאס הָאבן עקסּפערטיז אין דער מעדיקל 
הָאבן  רעגלמעסיג  אי"ה  וועט  ווָאס  צענטער  מעדיקל  לָאקַאלע  ַא  אויפצושטעלן  אינדוסטרי, 
דער  צו  בַאזונדער  איז  )דָאס  ישוב.  דער  פון  געזונטהייט  די  פַאר  דָאקטוירים  אויסגערופענע 

לָאקַאלער אויסגערופענער דָאקטָאר ווָאס געפינט זיך דָארו אויפ'ן ּפלַאץ.(



איינקויף צענטערן און 
שּפייז-געשעפטן

נויטיגע  ַאלע  ערהַאלטן  שוין  מ'הָאט  וועלכע  אויף  בוי-ּפלענער,  בַאשטעטיגטע  די  אין 
'ביזנעס און שַאּפינג סענטער' אין גרויס פון 54,000  ּפערמיטן, איז אריינגערעכנט ַא ריזיגע 
ס.פ., ווָאס וועט אויסער די אויבערשטע שטָאק פַאר ָאפיסעס הָאבן ריזיג ּפלַאץ פַאר ַאלע ערליי 
געגנט  פון  צענטער  אין  וועט  געביידע. עקסטער  דער  פון  די ערשטע שטָאק  אין  געשעפטן 
אויפגעבויט ווערן ַא ריזיגע 12,000 ס.פ. סוּפערמַארקעט, ווָאס וועט פַארפיגן די איינוואוינער 
מיט ַאלע שּפייז געברויכן, גרָאסערי און בעקערי, פיש און פלייש, און ַאלעס ווָאס פעלט זיך 

אויס.
אויף צייטווייליג וועט אויף דעם ערשטן טָאג געעפענט ווערן ַא טעמּפָארערי סוּפערמַארקעט 
אין ַאן עקזיסטירנדע געשעפט פון 4,000 ס.פ. גרויס, ווָאס וועט אין די ערשטע תקופה שטיין 

צום פַארפיגן, מיט פרישע עסן יעדן טָאג.


טרַאנסּפָארטַאציע 
מיטלען, גוטע ּפרייזן

טרַאנסּפָארטַאציע  מערסט-ּפרַאקטישסטע  און  בַאקוועמסטע  די  פַאר  מען  זָארגט  עקסטער 
צו  לָאקַאל  ָאנקומען  גרינג  קענען  מ'זָאל  סיי  ישוב,  נייעם  פון  איינוואוינער  די  פַאר  מיטלען 
ַארומיגע מָאלס און שַאּפינג ּפלעצער, און סיי עס זָאל זיין גרינג און בַאקוועם צו טרַאוולען 

אריין און ַארויס צו דער שטָאט.
מ'ַארבעט צו הָאבן ַא פולשטענדיגע בָאס סערוויס פַאר ביליגע און מינימַאלע ּפרייזן, ַאזוי 
ַארום זיכער צו מַאכן ַאז מ'קען גרינג ָאנקומען צו סיי וועלכע דעסטינַאציע ָאן קיין עקסטערע 

ּפלָאג און פַאר גוטע ּפרייזן.



לכו והתפרנסו:
ּפרנסה געלעגנהייטן
מ'פַארזיכערט  ווָאס  ָאנדעם  ישוב  אידישער  ַא  בויען  נישט  מ'קען  תורה.  אין  קמח  אין  אם 
צוערשט ַאז די איינוואוינער ווָאס קומען ַאהין וואוינען וועלן הָאבן דעם ריכטיגן מקור פַאר 

פרנסה, צו קענען ָאנגיין מיט'ן לעבן און שּפייזן די פַאמיליעס בדרך כבוד.
לעצטענס- דער  מיט  פַארבינדונג  נָאנטע  ַא  אין  שטייט  ישוב  נייעם  פַאר'ן  קָאמיטע  די 
געעפענטער ָארגַאניזַאציע 'שערי פרנסה טובה' פון דער וויליַאמסבורגער התאחדות אברכים, 
און ס'ווערן ַארָאנזשירט פַארשידענע געניַאלע אפציעס פַאר גוטע פרנסה געלעגנהייטן ווָאס 

וועלן קענען אויסגעפירט ווערן לָאקַאל, ָאן דַארפן פָארן ווייט בעז"ה.
זיין  ס'ליגט יעצט אויפ'ן טיש עטליכע ּפלענער צו פַארזיכערן ַאז די תושבי הישוב וועלן 
בַאזָארגט מיט גענוג גוטע ּפָאזיציעס צו קענען פַארדינען על המחי' ועל הכלכלה. מער דעטַאלן 

וועלן פַארעפענטליכט ווערן אין דער נָאנטער צוקונפט.

דירות,  צו רחבות'דיגע  צוגאָב  זיכער אז אין  וואָס אַמאָל  דאָס איז 
ברויך  אָרט,  וואוינונג  רואיגע  אַ  און  הייזער  ביליגע מאַרקעט פאַר  אַ 
וחסידי  תלמידי  פאַר  אומגעגנט  אַ  און  בכלל,  ישוב  אידישער  אַ 
סאַטמאַר בפרט, אויך זיין פולקאָם אויסגעשטאַט מיט די פילע נויטיגע 
רוחניות'דיגע פאַרלאַנגן וואָס איז פאַר היימישע אידן נאָך וויכטיגער ווי 
דערהויבענע  און  ערליכע  אייגנאַרטיגע,  די  געברויכן.  גשמיות'דיגע  די 
לעבנסשטייגער פון פרומסטן אידישן לאַגער פאָדערט אַ גרעסערע רייע 
פון קהלי'שע אַנטשטאַלטן, סערוויסעס און אינסטיטוציעס וואָס זאָלן דינען 
די  פון  באַנוץ  צום  זיך  פאַרלאַנגען  וועלכע  געברויכן  סּפעציפישע  די 

היימישע פאַמיליעס.    
איז דעריבער העכסט ערווַארטעט ַאז ווען היימישע אידן קלייבן זיך ַאריבער 
פרַאגע  ערשטע  די  זָאל  געגנט,  ניי-געבויטע  ַא  און  ּפלַאץ  שּפָאגל-נייעם  ַא  צו 
אינסטינקטיוו געפרעגט ווערן: וואס טוט זיך מיט אונזערע געברויכן אין ַאלגעמיין 
און די רוחניות'דיגע צוגעהערן סּפעציפיש? ס'פעלט זיך אויס צו הָאבן צו דער 
בתי  און  מדרשים  בתי  פון  ָאנגעהויבן  ורוחניות,  בגשמיות  צרכים  ַאלע  הַאנט 
חינוך, ביז געשעפטן און איינקויף צענטערן, און געענדיגט ביי ַא שטַאנדהַאפטע 
ַאלעס  און  ציבור,  פַאר'ן  פרנסה  ערמעגליכן  זָאל  ווָאס  עקָאנָאמיע,  היימישע 

אינדערצווישן.
יראים  שלומינו  אנשי  פון  איז  רעדע  די  ווען  געשיכטע  די  איז  ַאזוי  זיכער 
און  אמת'ער  צום  זיך  קלַאמערן  וועלכע  סַאטמַאר,  וחסידי  תלמידי  ושלימים, 
פשרה'לָאזער דרך התורה ָאן קיין שום נייגונגען ָאדער שינוים חלילה. ווען ַאזַא 
בַאזעצן  מזל'דיגע שעה  ַא  אין  זיך  וועלן  אידן  פון סַאטמַארער  קיבוץ  גרויסער 

אויף ַאן ָארט ווילן זיי פַארזיכערן מיט ַאלע כוחות ַאז דער הייליגער חינוך און 
און דורות-לַאנגער מסורה קומט מיט זיי מיט. סַאטמַארער אידן ווילן זיך נישט 
זָאלן  זייערע צאן קדשים  ַאז  און שטרעבן  אייגענע בתי מדרשים  די  פון  שיידן 
זענען  מיר  ווי  שטייגער  ערליכן  זעלבן  אויפ'ן  ווערן  ערצויגן  ווייטער  געוויס 
אויפגעווַאקסן, אויף דעם הייליגן וועג ווָאס מיר הָאבן מקבל געווען פון אבינו 
רועינו כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זי"ע און ווערט פָארגעזעצט ביז'ן היינטיגן טָאג 

מיט ַא שטַארקקייט דורך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
די גוטע נייעס אין דעם פַאל איז ַאז אויך דערויף הָאבן די געטרייע עסקנים 
געזָארגט, און מ'קען זָאגן ַאז ס'איז פון די וויכטיגסטע ַאנגעלעגנהייטן אינעם בוי-
ּפרָאיעקט. פון די ערשטע טריט ווָאס מ'הָאט נָאר גענומען ביים ָאנהויב פון דעם 
ריזיגן אונטערנעמונג איז קלָאר געווען ַאז מ'וועט אריינלייגן די מַאקסימַאלסטע 
ָאנשטרענגונג צו פַארזיכערן ַאז די געגנט וועט זיין ַא ליכטיגער צענטער בגשמיות 
ורוחניות פַאר'ן היימישן ציבור, אונזערע פַאמיליעס און אונזערע קינדער ווָאס 

זענען אונזער שווַארץ-ַאּפל פון אויג.
דער נייער אידישער ישוב אין בלומינגבורג ניו יָארק ַאנטשּפרעכט דעריבער צו 
זיין ַא ריכטיגע "כרכא דכולא ביה", אין איר איינפַאכער אידישער ָאּפטייטש. ַא 
אידישע שטָאט, ַא סַאטמַארער ישוב, פולשטענדיג איינגערישט מיט ַאלע נויטיגע 
רוחניות'דיגע פונקציעס און אֵלגעמיינע היימישע געברויכן אויפ'ן שענסטן און 

בעסטן פַארנעם צו יעדנ'ס צופרדינהייט.
די פאָלגענדע דעטאַלן זענען אַ טייל פון די וויכטיגסטע אַקטיוויטעטן 
וואָס רוקן זיך העפטיג פאָראויס אינאיינעם מיט די אַלגעמיינע פאָרשריט 

אויפצושטעלן דעם ישוב החדש.

דער נייער ישוב וואס איז 
הונדערט ּפראצענטיג 
געאייגנט פאר אנ"ש 
סאטמארער חסידים

מ'זָארגט נישט נָאר פַאר ַא פיזישע רואיגקייט, נָאר אויך פַאר ַא גייסטישע פַארזיכערונג:
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אוינען אין דער זעלבער געגנט נעבן די עלטערן איז נאַטורליך אַ ברכה פאַר ו

ביידע זייטן. די עלטערן געניסן פון שטענדיגע נחת זייענדיג נאָנט צו די קינדער 

און אייניקלעך, און פאַר די פאַרהייראַטע קינדער איז געוויס א געוואונטשענע 

געטרייע  פון  הילף  און  נאָנטקייט  די  האנט  דער  צו  שטענדיג  האבן  צו  זאך 

עלטערן. און יאָ, עס איז שווער צו זען אַ טויש אין דעם, זייער שווער.

און  ערשטע  די  איז  דאָס  אַז  ווערן  געזאָגט  קען  בליק  אַביעקטיוון  אַן  מיט 

וויכטיגסטע סיבה פאַרוואָס עס איז ביז'ן היינטיגן טאָג אַזוי שווער פאַר שטאָטישע 

מענטשן צו הערן און טראַכטן איבער פאַרלאָזן אונזער צוזאַמגעּפרעסטע שטאָט 

און זיך ארויסציען אין אַ נייעם ישוב, צו א מקום מנוחה. ס'איז אונז איינפאַך 

זייער שווער זיך אָּּפגעוואוינען פון דעם גוטן געפיל צו האבן די עלטערן און די 

קינדער וואוינען אינאיינעם אין די זעלבע געגנט.

דער געפיל איז זייער שטאַרק און בהחלט נישט לייכט אַוועקצומאַכן. אָבער 

לאָגיש גערעדט איז דער בילד גאָר אַנדערש, און גראַדע היפש פאַרנעּפלט.

קוקנדיג אויף פאָראויס האָפן מיר אלע, אַז אויך די איצטיגע דור פון יונגעלייט 

זאָלן קענען געניסן פון דער ּפריוויליגיע און וואוינען נעבן זייערע אייגענע קינדער 

בעז"ה. ס'איז אָבער אַ האפענונג וואס אלע ווייסן אז ס'האָט זיראָ שאַנסן ווירקליך 

צו ּפאַסירן אויב מיר וועלן דאָ פארבלייבן וואוינען. ההכרח לא יגונה, ס'איז א 

פאקט מיט וועלכע מ'מוז זיך סּפראווען, די געגנט איז שוין לאנג אויסגעוואקסן 

דעם געברויך.

אַר אונזערע אויגן האַלטן מיר מיט דעם געוואלדיג-נאַטורליכן וואוקס פונעם פ

היימישער  דער  אויבערשטן.  דעם  געלויבט  הרע,  עין  בלי  ציבור  היימישן 

ציבור בכלל, און דער ציבור וואָס ציילט זיך על דגל מחנה סאַטמאַר בפרט, 

מערט זיך ב"ה אויף אַ הערליכע און פריידיגע פאַרנעם. ביים עלטערן דור, די 

אידן וואָס זענען דורך די לאַגערן, איז עס אַ באשיינּפערליכע הבטחה פון דעם 

און  האָפענונג  שטאלץ,  אונזער  דאס  אלה'.  את  לי  יולד  מי  בלבביך  'ואמרת 

צוקונפט. די הונדערטער אידישע שטיבער וואס ווערן אויפגעשטעלט יאָר יערליך 

און די טויזנטער אידישע שמחות וואס ווערן געּפראַוועט איז הארץ דערפרייענד 

און געוויס רירנד ביז גאָר.

אבער טאקע דערפאר ברויכן מיר לעבן אין רעאליטעט. די שטאָטישע גאַסן 

זענען פארנומען און אויסגענוצט ביז צום לעצטן לעכל. א נאדל קען מען שווער 

אריינשטוּפן. מעגליך אז מ'קען נאך דערווייל שטופן דעם קריזיס אויף נאך אַביסל 

צייט, נאָך אַ קורצע וויילע, אָבער אין לויף פון די קומענדיגע צענדליגער יאָרן 

איז אויפן טבע'דיגן וועג נישטאָ מער וואו זיך אויסברייטערן.

ס'וועלן נאָך זיכער געבויעט ווערן דאָ און דאָרט עטליכע דעוועלאָוּפמענטס און 

ס'וועלן נאָך צוקומען אין פאַרשידענע ווינקלען איבער דער שטאָט פון איינצעלנע 

נישט  פארשטענדליך  אבער  איז  אלעס  דאס  דירות-ּפראיעקטן.  צענדליגער  ביז 

מער ווי א שּפיי אין גרויסן וואַסער אין איינקלאנג מיט דעם דרינגנדן געברויך 

פון ציבור'ס וואוקס. די קינדער אונזערע וועלן — אויב משיח וועט חלילה נישט דא 

זיין בעפאָר — פריער אָדער שּפעטער זיין געצווינגען איבערצולאָזן אונזער געגנט 

און מוזן אַוועק וואַנדערן ווייט פון זייערע עלטערן און טרעפן א מקום מנוחה אין 

אַנדערע וואוין ערטער.

וואוינען נעבן די קינדער איז זייער א גוטע זאך — אבער נאָר ווען ס'איז מעגליך. 

אויב איז עס אבער נישט אין די ראַמען פון רעאַליטעט, דאן איז עס ליבערשט 

אַן אַקט ענליך צום בת היענה. ס'איז העכסט צייט צו טראכטן מיט אַ ניכטערן 

אונזערע  איבער  קלערן  צו  אחריות  אונזער  ס'איז  צוקונפט.  דער  איבער  בליק 

קינדער, אונזערע אייניקלעך, זיי זאלן ווירקליך קענען געניסן פון דער פריוויליגיע 

צו וואוינען אינאיינעם מיט די עלטערן אין פריידן.

יזה חכם הרואה את הנולד. מיר מוזן האלטן דעם ריכטיגן באלאנס מיט דער א

פולסטער אַנערקענוג אז לויט וויאזוי זאכן אנטוויקלן זיך יעצט איז נישט דא 

די מעגליכקייט פאר די קומענדיגע דור פון יונגעלייט און משפחות צו לעבן אין 

שכינות פון זייערע עלטערן און געשוויסטער.

לייכטע,  קיין  נישט  הגם  ריכטיגע,  די  מאַכן  זאך,  דער  צו  טון  דורכ'ן  בלויז 

שריט און זיך באזעצן אין א נייעם ברייטן אָרט איז דאָ בעז"ה די ּפאַטענציאלע 

קינדער און  די  וואוינען אינאיינעם מיט  זאלן אלע קענען  מעגליכקייט אז מיר 

אייניקלעך רואיג און צופרידן ביז משיח'ס טאג.

שמחות,  פראווען  קענען  דשמיא  בסייעתא  מיר  וועלן  רואיג  און  באַקוועם 

אויפשטעלן אידישע שטיבער און וואוינען אַנגענעם און ביליג אינאיינעם מיט די 

קינדער און אייניקלעך משפחה ומשפחה. איצט איז אונזער געלעגנהייט.

ברוך מרחיב גד.


עדיטָאריעל

מיט ַא רעַאליסטישן בליק 
אויף דער צוקונפט:

אויב וואוינען נעבן די 
עלטערן, דאַן וואו וועלן 
אונזערע קינדער וואוינען?

יתן ה' שנזכה לגדל דורות ישרים ומבורכים, זרע ברך ה' לתפארת כרם 
בית ה', ונהי' אנחנו וצאצינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי 

תורתך, עדי נזכה לביאת בן דוד ומלכינו בראשינו בב"א.

בנו לכם ערים 
לטפכם, וגדרות 
לצנאכם )במדבר ל"ב, כד(

יום בשורה
הוא לנו להודיע לכל אנשי שלומינו, 
מוסדותינו  והורי  קהלתינו  חברי 
וחינוך  הדורות  הקדושים שעתיד 
אשר  בעיניהם,  יקר  ילדיהם 
לחדש  בעז"ה  מתכוננים   הננו 

ולקומם מוסדותינו 
הק'

 פה
קרית יטב לב, 

בלומינגבורג ניו יָארק
 על מכונה וצביונה
לשם ולתפארת.

תלמוד 
 תורה

 תורה ויראה דרבינו יואל

לבנים

ובית 
חינוך

בית רחל דרבינו יואל

לבנות

ואת 
יהודה שלח 

לפניו לתקן לו בית 
תלמיד

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  אשר  זכינו 
בעובי  ונכנס  הק'  המשומה  בראש  התייצב 

וניהול  בסידור  ונוכחת  כל  על  לפקח  הקורה 
קודש,  כלי  בהתמנות  ובפרט  המרובים,  פרטים  כל 

בהיכלי  ומחנכות  מחנכים  מופלגים,  תורה  מרביצי 
מוסדותינו הק' זה רבות בשנים, שימשיכו בעבודתם 
בהישוב  יקומו  אשר  הקדושות  מוסדות  כותלי  בין 
מיוחדת  ודגוש  ומסירות  דאגה  מתוך  החדש, 
להבטיח עתיד חינוך הדורות על דרך ישראל 

הסלולה  והמקובלת  הקודש  בדרך  סבא, 
בלי  זי"ע  מרביה"ק  אדונינו  מאיתן  לנו 
לך  צאי  שהוא.  כל  זוז  שינוי  שום 
גדויתיך  את  ורעי  הצאן  בעקבי 

על משכנות הרועים.

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הקודש  פקודת  שעל  למודעי  וזאת 
שליט"א יפתחו שערי המוסדות הק', הן תלמוד תורה לחינוך 
הבנים וגם בית רחל לחינוך הבנות, שיתנוססו לתפארה על 
דרך הסלולה, תיכף ומיד עם התיישבות המשפחות בתוככי 

הקריה כמאה"כ בבנינו ובבנותינו נלך.

 יתר הּפרטים יתפרסמו 
בשבועות הקרובים

11סּפעציעלע ביילַאגע | ערב חג הסוכות תשע"ד לפ"ק10 ערב חג הסוכות תשע"ד לפ"ק | סּפעציעלע ביילַאגע



קיבוץ  גרעסטע  די  קָאנצעטרירט  ס'איז  וואו   וויליאמסבורג 

אויפ'ן  שטאלץ  מיט  גייען  וועלכע  ושלימים  יראים  אידן  פון 

אויסגעטרעטענעם דרך ישראל סבא. וויליאמסבורג די וויגעלע וואו 

דער עכט-אידישע לעבן פון דער אלטער היים איז איבערגעפלאנצט 

געווארן. וויליאמסבורג איז ווירקליך א שם דבר און ַא מוסטער פאר 

די גאנצע וועלט. די ליכטיגע קראפט וואס די פריערדיגע צדיקים 

איינגעזייט  דא  זי"ע האבן  רביה"ק מסאטמאר  מרן  פון  אין שּפיץ 

איז — געלויבט דעם אויבערשטען — שטאנדהאפטיג פעסט, און 

איז קענטיג אין יעדן ווינקל. וויליאמסבורג איז די שטאלץ פון דָאס 

יהדות החרדית און דער פראכט פון די אידישע וועלט, אלע זענען 

עס ענדגילטיג מודה — נישטָא ווי וויליַאמסבורג.

א  דורכגיין  תקופה  נאנטער  דער  אין  וועט  וויליאמסבורג  און 

אירע  אויסברייטערן  וועט  עס  טרַאנספָארמַאציע.  דוכדרינגליכע 

גרעניצן, און נישט דוקא אין די עטליכע בלאקן ארום איר, זאגאר 

ווייטער.  מרחק  היפשע  א 

וויליאמסבורגער  מאסן 

קלייבן  זיךף  עלן  אינגעלייט  

ַאריבערצוציען  גרויסן  אין 

דערביי  געגנט,  נייעם  א  אין 

א  מיט  פארשפרעכענדיג 

וויליאמסבורג  אז  זיכערקייט 

ווייסן  זיי  מיט.  זיי  מיט  קומט 

איבער  נישט  לאזן  זיי  אז  גוט 

פארקערט  וויליאמסבורג, 

ווערט  וויליאמסבורג  גָאר, 

די  אויסגעברייטערט. 

ערציאונג,  וויליַאמסבורגער 

חן  וויליַאמסבורגער  די 

און  מסורה  איר  דקדושה, 

ווארימקייט, וועט ּפרָאמינענט 

ווערן  אויסגעברייטערט 

אירע  מיט  אינאיינעם 

איר  נעמען  וואס  איינוואוינער 

גליק,  און  שטאלץ  מיט  מיט 

צום אלט-נייען ישוב, אלט אין 

גייסט און ניי אין סטרוקטור.

היינט,  עס  איז  אזוי 

וויליאמסבורג איז פארוואנדלט 

געווארן אין א באגריף.

און  אייגנארטיגקייט  די 

איז  וויליאמסבורג  פון  חידוש 

אירע  פַארדַאנקן  צום  נישט 

ּפיצל- און  גַאסן  ָאנגלייגטע 

צוקוועטשטע הייזער, נָאר איר 

מ'רופט  ווי  סטיל,  איר  מהות, 

עס 'ַא וויליַאמסבורגער איד'.

מען  אז  פאקטאר  פארשטענדליכער  דער  עדות  ס'זאגט  ווי 

קיין  זיין  נישט  אייגענטליך  און  וויליאמסבורג  אין  דרייען  זיך  קען 

וויליאמסבורגער, נישט האבן מיט איר צופיל שייכות, צו די זעלבע 

צייט איז גלייכצייטיג איז דא א מציאות פון טאקע נישט וואוינען אין 

די קלייניקע דירות אבער יא וואוינען צווישן וויליאמסבורגער אידן, 

און לעבן אין א ריכטיגע וויליאמסבורגער אטמאספערע און גייסט.

געוויס  לאזן  אידן  די  וואס  זאכן  געציילטע  איינציגסטע  די 

דערויף,  בענקן  צופיל  נישט  זיך  ווארשיינליך  וועלן  און  דא,  יא 

די  גַאסן,  שטָאטישע  שמוציגע  די  טרעפיק,  ָאנגעלייגטע  די  איז 

אומבַארעכטיגטע  ַאסטרָאנָאמישע  די  און  דירות,  ּפיצל-קליינע 

דירות-ּפרייזן. דאס אלעס וועט זיי מיט'ן באשעפער'ס הילף נישט 

פון  די רוחניות  וועט אבער דער רוח הקדושה,  געוויס  באגלייטן. 

דאס  פאר,  זיך  מיט  שטעלט  זי  וואס  אלעם  מיט  וויליאמסבורג 

אלעס וועט מיטקומען מיט'ן גאנצן טראכט און שיינקייט.



אן אויסגעצייכנטער ביישּפיל דערויף איז דער היימישער ישוב 

אין ארץ ישראל, די אידישע שטָאט בית שמש.

דער חרדי'שער געגנט אין בית שמש איז געגרינדעט געווארן 

ירושלים  אין  דירות-צושטאנד  דער  אז  דערזען  זיך  מ'האט  ווען 

עיה"ק איז איינפַאך קַאטַאסטרָאפַאל. פילצָאליגע משפחות מנקיי 

הדעת שבירולים הָאבן דַאן געמַאכט ַא נישט לייכטע ָאבער זייער 

געוואונטשענע שריט און זיך ַאהין ַארויסגעצויגן מיט א פאראייניגטן 

ווירקליך  און  אינגעלייט'.  'ירושלימ'ער  צו פארבלייבן  כח  און  רצון 

חפץ ה' בידם הצליח, אויף א הערליכן פארנעם. צווישן די געסלעך 

פון בית שמש ָּאטעמט מען 'בתי ורשא', עס שפירט זיך אויף טריט 

און  אונגַארן',  'בתי  שריט  און 

מען קען דָארט ממש טַאּפן אין 

דער לופטן 'מאה שערים'.

שמש,  בית  אין  ס'איז 

געווָארן  יָארן,  די  פון  לויף  אין 

נעץ  ריזיגע  ַא  אויפגעשטעלט 

פון ערליכע קהלות און פרומע 

מוסדות החינוך ַאקורַאט אויפ'ן 

היימישן  אין  ווי  שניט  זעלבען 

טרַאדיציָאנַאל-ירושלימ'ער 

זיי שטייען מיט  קווַארטל, און 

הונטערשטעליג  גארנישט 

הישן  ישוב  ָאריגינעלן  פונעם 

דער  עיה"ק.  ירושלים  אין 

וואס  באגריף  דערהויבענער 

אינגערמאן'  'ירושלימער  א 

קען  פָאר,  זיך  מיט  שטעלט 

ביים היינטיגן טָאג ּפונקט דאס 

זעלבע באדייטן א 'ירושלימער 

וואוינט  ווָאס  אינגערמאן' 

גרַאדע אין בית שמש.

וועט  זעלבע  דאס  גענוי 

אין  ָאּפשפילן  אצינד  זיך 

ירושלים  די  וויליַאמסבורג, 

זיך  הייבן  עס  ד'ַאמעריקע. 

אויף מסלתה ומשמנה פון דעם 

אידנטום,  וויליַאמסבורגער 

ַארומיגן  גַאנצן  פון  און 

און  ברוקלין,  איבערגעפולטן 

מ'ציעט זיך ַארויס צו ַא נייעם 

ישוב ווָאס וועט ָאבער טרָאגן 

די זעלבע ַאלטע גייסט ּפונקט ווי אין ערליכן וויליַאמסבורג. מיט ַא 

גאלדענעם  דעם  פלעכטן  ווייטער  צו  הקדושה  כח  פַאראייניגטער 

קייט בעוז ובגבורה, און ציען זיך אריבער אין א נייעם געגנט וואס 

ווערט אויסגערישט און צוגעגרייט פולשטענדיג מיט אלע געברויכן 

און  פארלאנגט  ציבור  וויליאמסבורגער  דער  וואס  צוגעהערן  און 

ברויך האבן, אנגעהויבן מיט מוסדות החינוך, בתי מדרשים, מקוה 

טהרה, און געענדיגט ביי א שאפינג צענטער און חברה הצלה, און 

אלעס אינדערצווישן.

טַאקע דָארטן, אין דעם נייעם רואיגן געגנט וועט פארגעזעצט 

ווי מיר  הייליגע מסורה ַאקורַאט  די  גליק  ווערן מיט שטאלץ און 

האבן עס ּפרַאקטיצירט ַאלע יָארן אין וויליאמסבורג.

הרחיבי מקום אהלך.

מיר געזעגענען 
זיך נישט פון 
וויליַאמסבורג. 
וויליאמסבורג 
קומט מיט...

עס הייבן זיך 
אויף מסלתה 

ומשמנה פון דעם 
וויליַאמסבורגער 
אידנטום, און פון 
גַאנצן ַארומיגן 
איבערגעפולטן 

ברוקלין, און 
מ'ציעט זיך 

ַארויס צו ַא נייעם 
ישוב ווָאס וועט 
ָאבער טרָאגן די 
זעלבע ַאלטע 
גייסט ּפונקט 
ווי אין ערליכן 
וויליַאמסבורג. 

געדַאנקען
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פון  מינע  ַא  ָאפט  מ'הערט  און  מענטשן  צווישן  ַאסַאך  זיך  דריי  איך 

טרייסט ַאז ס'מוז זיין די קריזיס וועט זיך ַאמָאל זעלבסט ענדיגן. מענטשן 

טענה'ן ַאז ס'איז נישט במציאות ַאז עס הָאבן יערליך חתונה הונדערטער נייע 

ּפָארפעלקער און די ַאלע וועלן זיך איינקווַארטירן אין די עטליכע גַאסן. איז 

דָאך איינפַאך נישט רעַאליסטיש ַאז די זַאך זָאל ווייטער ַאזוי ָאנגיין. ס'וועט 

זיכער צוקומען נָאך פילע בלָאקן מיט טויזענטער דירות פַאר ביליג, "די בָאבל 

וועט עווענטועל קרַאכן" גייט דער שּפריך ווָארט. ַא שיינעם טָאג וועט די 

דירות מַארקעט איינפַאך קרַאכן און זַאכן וועלן גיין צו בעסערונג.

ַאזוי הער איך פון מענטשן. 

גוט. אין בית המדרש דַארף איך צושטימען און איך שָאקל מיט'ן קָאּפ 

יענעם ַאז ער איז גערעכט מיט ווָאס ער זָאגט. ָאבער דער אמת מוז דָאך נָאך 

ַאלעם געזָאגט ווערן, ָאּפגעזען ווי אומבַא'טעמ'ט זי איז. הלואי און מי יתן והי' 

ַאז די סָארט נביאות'ער און בַארואיגונג פַארשּפרעכונגען זַאלן ריכטיג זיין. 

צו ַאלעמענס ווייטָאג הַאלטן מיר ָאבער ווייט, זייער ווייט דערפון. און איך 

וועל זיך אפילו ערלויבן צו זָאגן ַאז אויב עּפעס איז דער דירות קריזיס בלויז 

אין אירע ערשטע שטַאּפלען, און גָאר אין די ערשטע גרינגערע שטַאּפלען. 

וויפיל  מיט  און  חלילה טרָאגן  אונז  קען  דָאס  וואו  ווייסט  איין בַאשעפער 

קָאנסקווענצן.



אויב מיר קוקן אויף דעם דירות קריזיס און מיר זוכן לעזונגען דערצו, מוזן 

מיר קוקן אויף דעם גַאנצן בילד. ס'איז דעריבער זייער וויכטיג צו נעמען אין 

קענטעניס די נישט-ַאזוי ַאנגענעמע ָאבער ריכטיגע פַאקט ַאז מיר וואוינען 

די  די טייערסטע ריעל עסטעיט איבער  ווָאס איז  היינט אויף ּפרַאּפערטי 

גַאנצע פַאראייניגטע שטַאטן. ברוקלין אין ַאלגעמיין, און סּפעציפיש אונזער 

געגנט פון וויליַאמסבורג זיצט אויף ַא געָאגרַאפיש רייכע ָארט, זייענדיג בלויז 

ַא שּפַאן ַאוועק פון דעם מַאנהעטענער אינזל, און איז אין די לעצטע יָארן 

פַארווַאנדעלט געווָארן אין ַא מערסט געזוכטע און 'הייסע' געגנט. ברוקלין 

איז היינט ַאן ָארט וואו מענטשן פון ַאלע סָארטן זוכן שטַארק זיך דָא צו 

בַאזעצן, ווָאס בַאדייט אויטָאמַאטיש ַא שטייגנדע העכערונג אין די ריעל 

עסטעיט ּפרייזן אויף ַאבנָארמַאלע ציּפערן.

ווינטער איז אין די ַאלגעמיינע מידיַא בַאריכטעט  דעם פַארגַאנגענעם 

געווָארן  ווָאס איז דורכגעפירט  וועגן ַא פרישע קרַאנטע שטודיע  געווָארן 

דורך ריעל עסטעיט פירמעס איבער די סטַאטוס פון שטעט און געגענטער 

אונזער  קָאסטן.  רענט  און  ּפרייזן  דירות  צו  באצוג  אין  ַאמעריקע,  אין 

שטיין  צו  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאט  סיטי  יָארק  ניו  אין  בָארָא ברוקלין 

אויף די סַאמע העכסטע ָארט, איינס נידריגער ווי מַאנהעטן, ַאלס מערסט 

קָאסטבַארע ָארט און העכסטע רענט פון איבער דעם גַאנצן לַאנד.

קלינגט אינטרעסַאנט? ָאט ציטירן מיר אייך אייניגע פאראגראפן פון די 

ּפרעסע באריכטן אין  א ווערטערליכע איבערטייטש. 

"ַא גרונטליכע שטודיע אין 300 ַאמעריקַאנער שטעט הָאט 

ַארויסגעשטעלט ברוקלין ַאלס בלויז די צווייטע אויף די ליסטע 

שטאטן.  פַאראייניגטע  די  איבער  מַארקעט  דירות  טייערע  פון 

איר  הָאט  בארא  דער  אין  רענט  פון  פרייזן  הימל-גרייכנדע  די 

ברוקלין  מַאנהעטן.  נָאך  ָארט  צווייטן  אויפ'ן  ַאזַאש  געשטעלט 

ווי סַאן  שטייט זָאגַאר פָאראויס פון ַאזעלכע טייערע געגנטער 

דורכשניט  אין  דשָאוס.  סאן  און  סטעמפארד  פרַאנציסקא, 

הַאלטן אצינד האוזינג קאסטן אין ברוקלין דריי-פַאכיג העכער און 

קאסטבארער ווי סיי וואו אנדערש אין די אמעריקַאנער שטַאטן.

פארשטענדליך  האט  בָארָא  דער  אין  קריזיס  האוזינג  "די 

די  לעבן.  אין  דעטאלן  אלע  אויף  עפעקט  דָאמינָא  א שטארקן 

נַאטורליך  שטייגן  געברויכן  ַאלע  און  קליידונג  עסן,  פון  ּפרייזן 

אבנארמאל. דער גרָאסערי מַאן דַארף צָאלן פיל מער רענט פַאר 

זיין ּפראפערטי און ברויך דערפאר ַארויפשרויפן די ּפרייזן אויף 

זיינע גרָאסערי ּפרָאדוקטן. און אזוי איז עס מיט ַאלע אנדערע 

געשעפטן און ביזנעסער. דער רָאד שטעלט זיך נישט ָאּפ, עס 

לויפט ווייטער אין ַאלע ַאסּפעקטן, ַא פַאקטָאר ווָאס מַאכט דָאס 

לעבן אין ברוקלין אומדערטרעגליך טייער.

"שטָאט-טאטעס דרוקן אויס זייער זָארג ַאז צוביסלעך ווערט 

ברוקלין ַא ּפלַאץ פַאר גָאר רייכע ָאדער גָאר ָארימע. מיטל-קלַאס 

לעבנסטשטייגער  געהעריגן  ַא  פון  געניסן  ווילן  ווָאס  פַארדינער 

וועלן מוזן זיך פון דא ַארויסציען."

ַאנדערע מידיַא קוועלער האבן ָאנגעצייכנט ַאן אינטרעסַאנטן דעטַאל 

ס'ווערט  וויליַאמסבורג.  פון  געגנט  דעם  צו  זיך סּפעציפיש  ווָאס בַאציעט 

וויליאמסבורג און איר  זיך אבער  בַאטָאנט ַאז אין ברוקלין זעלבסט הייבן 

אומגעגנט ארויס מיט איר אויסערארדנטליך-שרעקליך הויכע ריעל עסטעיט 

מַארקעט  וויליַאמסבורגער  דער  איז  יאר  עטליכע  לעצטע  די  אין  ּפרייזן. 

דירות.  פון  פרייזן  אין  וואוקס  ריזיגן  ַא  מיט  ארויפגעשּפרינגן  דרַאסטיש 

איבער  פאקט  אין  שטייגט  וויליאמסבורג  אין  מארקעט  דירות  הויכע  די 

פארשידענע געגנטער אין דער טרַאדיציָאנַאל-טייערע מַאנהעטן וואו מ'קען 

טרעפן עטווָאס ביליגער ווי דָא.

די נייעס באריכטן ליינען זיך צווישן ַאנדערע:

מארקעט,  רענט  שרייענדע  הימל  און  דירות  "קליינע 

יארקער  ניו  געצווינגען  ָאריגינעל  הָאט  ווָאס  צושטאנד  א 

איינוואוינער ארויס פון מַאנהעטן קיין ברוקלין איז יעצט די סיבה 

זיי צוריק צושיקן, זאגן ריעל עסטעיט עקספערטן. הייזער אין 

וויליַאמסבורג זענען געווָארן טייער און קָאסטבַאר ַאז מענטשן 

זענען זַאט געווארן דערפון און מַאנהעטן איז געווָארן די ביליגערע 

ָאלטערנַאטיוו..."

ַא  געפינען  מען  קען  מַאנהעטן  פון  טיילן  אין  ַאז  ָאן  צייגן  בַאריכטן 

איר  און  וויליאמסבורג  אין  פרייז  עווריטש  די  ווי  ביליגער  רענט מַארקעט 

שּפַאן  א  ָארט,  ַא סטרַאטעגישע  זייער  אויף  שטייט  וועלכע  אומגעגענט, 

אריבער פון צענטרַאל מאנהעטן, דערפאר הערט מען לעצטנס מער ָאפט 

פון מענטשן ווָאס ציען זיך צוריק קיין מַאנהעטן נישט דערהייבנדיג די היזיגע 

קָאסטן.

הָאט  וועלכער  איינוואוינער  נישט-אידישן  ַא  פון  ציטירט  ּפרעסע  די 

ליעס  זיין  ווען  און  וויליַאמסבורג,  אין  עוועניו  בעדפָארד  אויף  געוואוינט 

איז ָאּפגעלָאפן איז ער אריבער וואוינען אין א געגנט אין מאנהעטן וואו ער 

וואוינט אין א פיל גרעסערע ַאּפַארטמענט פַאר ַא קלענערע רענט.

אויף  לַאסט  שווערן  ַא  ָאן  לייגן  קָאסטן  רענט  הימל-גרייכנדע  די 

לַאנגיעריגע איינוואוינער וועלכע רַאנגלן זיך עס צו דעקן. די פַאקט בלייבט 

וויליאמסבורג  אין  רענט  די  גייט  יאר  פארבייגייענדן  יעדן  מיטן  אז  ָאבער 

מאכט  וואס  פראבלעם  גרויסע  א  איז  דאס  טייערער.  און  העכער  ארויף 

קיין  מופן  צו  איינוואוינער האבן באשלאסן  טייל  פארוואס  פארשטענדליך 

מאנהעטן, וויבאלד רענט אין ברוקלין איז נישט צום אויסהאלטן, און עס 

האלט נאך אין איין שטייגן אין אזעלכע געגנטער ווי וויליאמסבורג.

ַאז  זיך  דוכט  ּפרעסע,  לָאקַאלע  און  ַאלגעמיינע  די  פון  איז  ַאהער  ביז 

קָאמענטַארן זענען גענצליך איבריג. ַאזעלכע באריכטן ברענגט דייטליך צום 

אויבערפלַאך די פַארנעּפלטע צוקונפט דָא אין שטאט, און שטעלט זייער 

אין  אונז  ווָאס ּפַאטשט  ריינעם פַאקט  און  קלָאר ַארָאּפ דעם טרוקענעם 

ּפנים. מיר זיצן אויף טייער לַאנד, אייגענטליך די טייערסטע אין ַאמעריקע, 

און די מַארקעט וועט נישט אזוי שנעל פַאלן. ס'וועט גַאנץ ווַארשיינליך בלויז 

שטייגן העכער און העכער, מער און מער. דאס איז די איינפַאכע מציאות 

ווָאס מיר ברויכן גוט דערהערן און הַאלטן פַאר די אויגן.

ַאזוי-הַארבע  די  אינסטיקטיוו  ערוועקן  פַאקטן  אויבנדערמאנטע  די 

פרַאגע ווָאס פלַאטערט ביי ַאלעמען אין הַארץ און פַאר ַאן אומבַאקַאנטע 

סיבה פָארכטן מיר עס ָאפן צו פרעגן: וויַאזוי אין דער וועלט וועט אונזער 

בַאליבטע געגנט דָא אין דער שטָאט הָאבן ַא צוקונפט, און וואס איז אונזער 

אויף  אויפריכטיג  אין צעשטוּפטן שטָאט. קוקנדיג  ווייטער דָא  אויף  פלאן 

זאל  עס  אפילו  אז  קלָאר  און  קליּפ  ארויס  זיך  שטעלט  בילד  גאנצן  דעם 

געמָאלט זיין א ווייטע מעגליכקייט ַאז אלע צענדליגער טויזנטער אידישע 

משפחות אין וויליאמסבורג זאלן זיך אויפהייבן און איר איבערלאזן, וועלן די 

רענט ּפרייזן ָאבער נישט פַאלן מיט ַא רויטן צענט. די געגנט איז קָאסטבַאר 

צוליב ַאנדערע גענוג שטַארקע אורזַאכן און מיר קענען גָארנישט טון דערצו 

מיט'ן אויסנַאם פון איר איינפַאך איבערלָאזן. נישט ווייל מיר ווילן, ענדערש 

ווייל מיר מוזן.



מיר קענען ַאסַאך טון אין דעם געביט, נָאר מיר ברויכן זיך בַאקענען מיט 

די פַאקטן און ציען די ריכטיגע מסקנות אויף למעשה. מיר קענען בהחלט יָא 

זיך גרינגער מַאכן און ָאנהויבן לעבן מיט הרחבת הדעת און רואיגקייט. מיר 

האבן שוין גענוג געקרעכטצט, זיך גענוג שוין ָאּפגערעדט, יעצט עפענט זיך די 

לַאנג-געגָארטע שטרֵאל פון ליכטיגקייט ווָאס וועט מיט'ן בַאשעפער'ס הילף 

מַאכן ַאן ענדע צו דעם פינסטערן טונעל.

ָאּפהַאנדלונג

די באבל וועט 
...נישט קרַאכן

"דירות קריזיס אין וויליַאמסבורג." וויפיל טייכן שווייס און 

בלוטיגע טרערן ליגט אונטער די עטליכע אומשולדיגע ווערטער. 

און  דירעקטע  וויפיל  הַארץ-עסענישן,  און  נפש  עגמת  וויפיל 

אומדירעקטע ּפיין און צער, ּפרָאבלעמען און צרות הָאבן שוין 

וויפיל גַאלָאנען טינט און  אידישע שטיבער געליטן דערוועגן. 

ימ'ן בלוט זענען שוין פַארגָאסן געווָארן צו בַאהַאנדלן ָאט די 

געווָארן,  געשריבן  שוין  איז  וויפיל  און  טעמע,  שמערצליכע 

דעם  וועגן  געווָארן  ָּאּפגעקרעכצט  און  געווָארן  דעבַאטירט 

ּפיינפולן קריזיס.

ס'איז ווירקליך ַא שָאד יעדעס ווָארט צו שילדערן פַאר'ן 

ואת  ענינו  'את  דעם  טָאג  יעדן  מיט  דָאך  לעבט  ווָאס  ציבור 

לחצינו זו הדחק.' ס'פעלט נישט אויס צו דערציילן איבער די 

קינדער-געבענטשטע פַאמיליעס ווָאס זענען אריינגעקוועטשט 

אין ּפיציניקע דירות ָאן דָאס מינדסטע הרחבת הדעת. ס'איז 

ווָאס  רענט  הויכע  ביטער-דרַאסטיש  די  פון  רעדן  צו  איבריג 

יונגעלייטלעך זענען געצווינגען צו צָאלן פַאר זייערע בעיסמענט 

ָאדער פענסטערלָאזע דירה'לעך. מיט דעם ַאלעם בַאגעגענען 

פולשטענדיג  זענען  ַאלע  באזיס,  טעגליכן  ַא  אויף  זיך  מיר 

ווָאס  אין  צושטַאנד  נעבעכדיגער  דער  ַאז  איינשטימונג 

טויזנטער משפחות וואוינען אין דער שטָאט, אין וויליַאמסבורג 

און  הימל-שרייענד  אמת  ַאן  אויף  איז  ּפַארק,  בארא  אין  און 

ּפרעצעדענטלָאז.

איז פַארווָאס הערט זיך נישט די געשריי ביז צום הימל ווָאס 

זָאל אויפציטערן דָאס געוויסן פון מענטשן ביז צו די ַאנדערע 

עק וועלט? ווָאס מַאכט מענטשן זיין ַאזוי שטיל און ַאּפַאטיש 

צום שרעקליכן שווערן מצב?

"הייזער אין 
וויליַאמסבורג 
זענען געווָארן 
טייער און 
קָאסטבַאר 
ַאז מענטשן 
זענען זַאט 
געווארן דערפון 
און מַאנהעטן 
איז געווָארן 
די ביליגערע 
ָאלטערנַאטיוו..."
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קהל יטב לב ד'סאטמאר ומוסדותי'
נתייסדה ע"י מרן רבינו הקוה"ט זי"ע — בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

— ניו יָארק רבתי —

אחת תפלתינו וברכתינו, שיהי' נועם ה' אלקינו עליכם בכל מעשי 
ידיכם, הצלח נא את ה' את דרככם, ברכינו אבינו כלנו כאחד באור 

פניך כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו תורת חיים ואהבת חסד 
וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב.

בישוב החדש  יחד,  גם  אחים  נעים שבת  ומה  טוב  הנה מה 
והמפוארה יתיישבו בעז"ה בני קהלתינו הק', בני איש אחד 
אנחנו, הדבקים במשנתו והולכים לאורו של אבינו רועינו מרן 
רביה"ק זי"ע, ביחד להמשיך מסורת אבותינו ולגדל בנינו על 

דרך הסלולה לנו מאבותינו ורבותינו הק' זי"ע.

 ורוח הקודש
אומרת כן ירבה וכן יפרוץ

ועל הכל ה' אלקינו אנחנו מודים לך עת זכינו לראות מקרוב התרחבות 
גבולי הקדושה במדה כה גדושה, אשרי עין ראתה אלה לזכות ולחזות 
בניית והקמת מבצרי קהלתינו ומוסדותינו הק' שיתחדשו בגאון ועוז 
בתוככי הישוב החדש בגלילות בלומינגבורג נ.י. לאור דרכו הסלולה 

ומשנתו הבהירה של מייסד קהלתינו כ"ק מרן רביה"ק זי"ע.   

 על שמועות טובות מברך הטוב והמטיב, נודה לשמו ית' בתוך אמוני 
על בשורה טובה תדשן עצם בדבר כינון ויסוד ישוב חדשה קרי' נשגבה

קרית יטב לב
שנקראת ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לשמו ולזכרו של איתן אדונינו מרן רבינו הקוה"ט זי"ע

בגלילות בלומינגבורג נ.י.
 אתר די בי' יחדון רוחין ונפשין, מיוחד ומזומן לבני קהל עדתינו אנשי שלומינו וחברי קהלתינו 

להעתיק שם מושבם ולכונן ביתם במנוחת הנפש בסביבה נכונה, ובחבורה טובה.

 הרחיבו מקום
אהלך ויריעות משכנותיך יטו
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