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די מאנסי וועד העירוב האט די זכיה ב"ה, צוצושטעלן פאר תושבי עירנו 
מאנסי והגלילות ליכטיגע שבתים בתכלית ההידור, ווען משפחות קענען 
גיין צו די עלטערן מיט די וועגעלעך, ווען מען קען גיין בארגן אפאר אייער 
פון א שכן, און מען דארף נישט אויסרעכענען וואס נאך, ענדערש וואס 
מהודר'דיגע  א  מיט  נאר  בדיעבד,  קיין  נישט  איז  אלעס  דאס  און  נישט.. 

לכתחילה'דיגע עירוב. 
צומאל קען זיך דאכטן א דאס קומט אזוי, און עס געשעט פון זיך אליין, 
'וואס איז שוין צוטשעפנען אפאר לחי'ס צו עלעקטריק שטאנגען'.. טוט די 
וועד העירב אייך אביסל אריינברענגען און די מציאת הדברים וויאזוי גייט 
צו דאס אהערשטעלן א כשר'ע עירוב וואך נאך וואך, וואספארא ארבעט 

מיה און פלאג דאס נעמט אריין.
במשך די קומעדיגע פאר וואכן וועלן מיר כאפן א שמועס מיט עטליכע 
רבנים און איבערגעגעבענע עסקנים העומדים תחת השגחתם, וואס שוויצן 
דורכאויס די גאנצע קאלעכדיגע יאר, טאג נאך טאג וואך נאך וואך, אייך צו 

פארזיכערן א רוהיגע אויסגעהאלטענע שבת.

עירוב'  'מאנסי  פון  עסקן  ענערגישן  מיטן 
הרב שלום יואל גערטנער שליט"א וועלכע איז 
פארנומען א גאנצע יאר רונדע דעם זייגער צו 
פארזיכערן אז די מאנסי עירוב שטייט מיט די 

גרעסטע מאס הידור. 

שוין לאנג וואס איך פרוביר צו פארשטיין 
אונטער  ליגט  וואס  ארבעט  די  פונקטליך 
דעם פאקט אז מיר קענען טראגן שבת מיט 
וואס  דער  געזוכט  האבן  מיר  רואיגקייט?  א 

די  טוהן  וועכענטליך  ארום  פאקטיש  גייט 
וואס  תיקונים  און  פאררעכטונגען  פיזישע 
ווערט פארלאנגט דורך די בודקים, אבער אויך 
איינער וואס פארמאגט א שטארקע און טיפע 
קאמפליצירטע  די  צו  געפיל  און  פארשטאנד 
הלכות עירובין, נאכן אנקלאפן אויף די טירן 
פונעם 'מאנסי עירוב' איז דער אויסוואל געווען 
ארום  אוועגעזעצט  זיך  האבן  מיר  און  קלאר 
שלום  הרב  החשוב  האברך  מיט  טישל  דעם 
ברא  א  איז  וועלכע  שליט"א  גערטנער  יואל 

כרעה דאבוה פון דעם אלעמן באקאנטער דיין 
וועלכע  שליט"א  גערטנער  שמעון  ר'  הרה"ג 
האט אויך פאר לאנגע יארן עוסק געווען אין 
ארויסהעלפן דעם מאנסי עירוב, ווען ער האט 
וועכענטליך בודק געווען א טייל פונעם עירוב.

א  פון  זעלטנהייט  א  איז  יואל  שלום  'ר' 
זיך  אין  פארקערפערט  וואס  אינגערמאן 
אסאך' דרוקט זיך אויס הרה"ג ר' חיים מאיר 
עירוב,  מאנסי  מנהל  שליט"א  שטיינמענץ 

א שמועס

יו"ל לקראת 
מגבית השנתית 
לטובת די מאנסי 

וועד העירוב

בס"ד

שבת פרשת ויגש
שנת תשפ"ג

- גליון א' -



אויפן עירוב טרעקל

א גוטן ר' שלום יואל, 
לאמיר הערן וויאזוי איר 

זענט אנגעקומען צום 
מאנסי עירוב?

איך  האב  חתונה  מיין  נאך  גוטן,  א  יא 
געלערנט פאר עטליכע יאר אין כולל להוראה 
פאראיאר  און  באלטימאר,  אין  חסידים  דקהל 
אביסל נאך וואס איך האב זיך אריבערגעצויגן 
קיין מאנסי, האט מיר מיין חברותא הר"ר יוסף 
יודא ווייסמאנדל הי"ו וואס איז א זון פון הגה"צ 
פון  איז  וועלכע  שליט"א  מאנסי  נייטרא  אב"ד 
די  וועד העירוב, צוזאמענגעשטעלט מיט  רבני 
הנהלה פון מאנסי עירוב וועלכע האבן געזוכט 
די  מיט  ארויסהעלפן  זאל  וואס  אינגערמאן  א 
טעכנישע וועכענטליכע ארבעט פון פאררעכטן 

דעם עירוב.

וועכענטליך  צו  זכי'  די  איך  האב  דאן  זינט 
ארומפארן מיטן עירוב טרעקל צו די לאקאציעס 
זיי  אז  איבערגעגעבן  האבן  בודקים  די  וואס 
דארפן פארראכטן ווערן, חוץ פון דעם וועל איך 
ארומגיין בודק זיין אין אזעלכע פלעצער וואו עס 
איז שווער אנצוקומען, און אויך טוה איך אנפירן 
צו  קומט  עס  ווען  ארבעט  פאקטישע  די  מיט 
אינסטאלירן א עירוב אין א נייעם געגענט וכדו'.

וועלכע סארט טרעקלעך 
זענען פארהאן, און ווען 

נוצט מען וועלכע?

טרעקלעך,  סארט  צוויי  פארהאן  זענען  עס 
איינס ווערט אנגערופן א 'בָאקעט טראק' אדער 
דער  פיקער',  'טשערי  א  עס  רופן  מאנכע  ווי 
הויכע  די  צו פאררעכטן  באניצט  ווערט  טראק 
חלקים פון א לחי וואס איז געווענליך ארום 20 
פאררעכטן  דארף  מען  ווען  אויך  הויעך,  פיס 
דעם שטריק פון אויבן וועט מען ארויפגיין מיטן 
לייטער דורך דעם טרעקל, אין איין ווארט: סיי 
וועלכע הויכע אביעקט וואס דארף דערגרייכט 
ווערן פארן עירוב וועט מען עולה זיין מיט דעם 

באקעט טראק עס צו דערגרייכן.

דערנאך איז פארהאן א טרעקל וואס ווערט 
און  צו שלעפן שווערע חפצים  גענוצט  בעיקר 
פארלאנגען  בעיקר  זיך  וועט  וואס  מאטריאלן, 
ביים 'טראוועי' ביי די טיילן וואו עס איז פארהאן 
די לאנגע שטרעקעס פון צוימען, און פאר דעם 
צו  זיך  פארלאנגט  עס  וואס  עירוב'  'רמב"ם 
פאררעכטן און צולייגן צו די צוימען, אויך ווערט 
עס גענוצט צו בודק זיין ביי די צענטראלע גאסן 
וואו עס איז א מסוכן פאר געווענליכע בודקים 
אינסטאלירט  איז  עס  און  אפצושטעלן,  זיך 
געווארן ביים טרעקל א 'זון דעכל' וואס העלפט 

צו קענען קוקן אויף ארויף צום לחי / שטריק.

א גאנצע וואך

אויב מעגליך איר זאלט 
מיטטיילן פאר די ליינער 

אייער סדר השבוע 
דורכאויס איין גאנצע 

וואך?

גערן, איך וועל איבערגיין דעם פארלאפענעם 
פרשת וישב העעל"ט.

זונטאג.

זונטאג פרשת וישב האב איך געהאט די זכי' 
צו אנטיילנעמען ביי א וויכטיגע אסיפה וואס איז 
רבנים  חשוב'ע  די  דורך  געווארן  אפגעהאלטן 
שליט"א חברי 'וועד הרבנים' פון מאנסי עירוב, א 
טייל פון מיין אויפגאבע איז געווען צו אפנעמען 

און באגריסן די רבנים.

די נושא איז געווען איבערן 'רמב"ם עירוב', 
וואס די רבנים האבן גרינטליך אויסגעשמועסט 
פילע  דאורייתא  בפולפולא  אויסגעקלארט  און 
הלכה'דיגע סיטואציעס וואס האבן געווארט אויף 

זייער פסק דין.

איז  עירוב,  אינעם  אריינגעטון  אזוי  זייענדיג 

געוואלדיגע  א  מיר  פאר  געווען  אסיפה  דער 
און  אינטערעסע  טיפע  די  זעענדיג  חיזוק 
ערנסטקייט מיט וואס די רבנים שליט"א זענען 
אדורכגעגאנגען אלעס ארום דעם מאנסי עירוב, 
ווען צו דער זייט האבן זיי זייער מחזק און מעודד 

געווען די עסקנים העוסקים במלאכת הקודש.

מאנטאג און דינסטאג.

פאר  דעזעגנירט  געווארן  זענען  טעג  די 
ווערט  וואס  העירוב  שטח  אויפן  בדיקה  א 
וויבאלד  וואס  'טראוועי',  די  דורך  אפגעהאקט 
רשות  א  פון  שאלה  א  איז  טראוועי  דער 
הרבים, האט מען געבויעט צוימען אויף ביידע 
זייטן פונעם הייוועי, אז דער עירוב זאל נישט 

ארייננעמען דעם טראוועי.

די צוימען ציען זיך פאר א לענג פון 7 מייל פון 
ביידע זייטן פונעם הייוועי, וואס דאס קומט אויס 
צו א סך הכל פון 14 מייל)!( לאנג צוים, און עס 
ווערט איבערגעקוקט עטליכע מאל א יאר צופיס, 
שוין עטליכע טאג בעפאר האט מען געדארפט 
שיקן א מעלדונג פאר די טראוועי אויטאריטעט 
מעג  לעגאל  וויבאלד  פראיעקט,  דעם  איבער 
מען נישט פארקירן אויף די זייט פונעם טראוועי, 
און מיר האבן באקומען א ספעציעלע פערמיט 

דערפאר.

די פערמיט פארלאנגט אויך אז מען זאל לייגן 
ארום  קאנעס  קאנסטראקשען  אראנדזשע  די 
דארט וואו מען איז פארקירט, און אז מען זאל 
זיין אנגעטון מיטן יוניפארם וואס באשטייט פון א 

געלע מאנטל מיט א ספעציעלע היטל, כדאי די 
פארבייפארנדע אויטאס זאלן באמערקן אז מען 

געפינט זיך דארט.

איינציגסטער  דער  נישט  איז  טראוועי  דער 
די  מיט  יוניפארם  סארט  די  פארלאנגט  וואס 
אראנדזשע קאנעס, עס ווערט אויך פארארדענט 

על  געהארעוועט  האט  יואל  שלום  ר' 
התורה ועבודה פאר לאנגע יארן אינעם 
אינעם  לערנענדיג  באלטימאר  ווייטן 
חסידים',  דקהל  להוראה  'כולל  ארטיגן 
קיין  אריבערגעצויגן  זיך  האט  און 
צוריק,  יאר  א  אומגעפער  פאר  מאנסי 
שוין  געניסט  זומער  פאראיאר  פון  און 
ענערגישע  זיינע  פון  עירוב  מאנסי  די 
א  פון  אנגעהויבן  טעטיגקייטן,  כל-בו 
הפלא'דיגע בקיאות אין די פילע הלכות 
צושניידן  ביים  געענדיגט  און  עירובין, 
געפאלענע ביימער וואס זענען געבליבן 

שטעקן אויפן עירוב.

דורכאויס דעם שמועס מיט ר' שלום 
יואל ווערן מיר נתפעל פון די פילע סארטן 
צו  אונטערגענומען  ווערן  וואס  מיטלען 
פארזיכערן אז דער עירוב איז בתכלית 
הכשרות יעדע וואך פונעם יאר, אפגעזען 
אדער  סעזאן  אדער  וועטער  דעם 
לאקאציע, ר' שלום יואל וועט קלעטערן 
אויף אומאויסגעפלאסטערטע בערג און 
טאלן )נישט קיין גוזמא, נאר א פאקט!( 
און שלעפן געפאלענע ביימער, און פארן 
אויף הויכע לייטערס צו פארזיכערן פאר 
אין  סטאנדארט  העכסטן  דעם  מאנסי 

כשרות פארן עירוב.

קאלירפולע  צום  צוגיין  לאמיר 
געשפרעך און כאפן א שטיקל אינערליכע 
רוטין  וואך-וועכענטליכע  די  אין  בליק 
יעדער  נישט  וואס  עירוב  מאנסי  פונעם 

ווייסט און האלט מיט.

א גאנץ יאר שב�

ווען מען גייט 
דארט טוט 
מען זיך אן 
ספעציעלע 

שטיוול זיך נישט 
צו צושטעכן 

פון די דערנער, 
אבער נישט 

אייביג העלפט 
עס אינגאנצן… 



עס צו לייגן ביי לאקאלע גאסן וואו מיר קומען 
איינוואוינער  די  ווי  עירוב,  דעם  פאררעכטן 

די  צוליב  איז  דאס  באמערקן,  צומאל  קענען 
טראפיק סעיפטי.

לאנגע  די  צופיס  אדורכגיין  פון  ארבעט  די 
זיך  אין  אריין  נעמט  עירוב  פונעם  שטרעקעס 
פילע סארט פאררעכטונגען וואס ווערן געמאכט 
בשעת מעשה, צומאל באמערקט מען אז א זויל 
איז שוואך אדער איינגעבויגן, און מען ברענגט 
זוילן, און צומאל  נייע  ספעציעל מיט דערפאר 
אויפן  געפאלן  איז  בוים  א  אז  אן  טרעפט מען 
צושניידן  אין אזא פאל דארף מען  וואס  צוים, 
דעם בוים אז עס זאל נישט לייגן דרוק אויפן 
צוים און עס פסל'ן, דאס מיינט אז בשעת וואס 
שווערע  שלעפן  מען  דארף  שפאצירט  מען 

מאשינען מיט זיך.

דינסטאג  און  מאנטאג  פארגאנגענעם  דעם 
ביינאכט  ביז  צופרי  פון  געווען  מיר  זענען 
אנגעהויבן  האבן  מיר  דערמיט!  פארנומען 
ביים הייוועי נעבן 'גוד סעם' שפיטאל, און מיר 
זענען אדורכגעגאנגען די גאנצע גרעניץ פונעם 
טשעסנאט  פונעם  אנהייב  ביז  עירוב  עירמאנט 
רידזש געגענט, און עס זענען כסדר באמערקט 
באלד  זענען  וואס  איינצלהייטן  געווארן 

פארראכטן געווארן.

מיטוואך.

דעם  אויפגאבע  מיין  פון  רעדט  מען  ווען 
פארלאפענעם מיטוואך קומט צום אויבערפלאך 
מאנסי  פונעם  פראיעקט  ספעציעלע  א  נאך 
רוטינע  די  צו  צוגאב  אין  איז  וואס  עירוב, 
פילע  די  וואס  אונטערזוכונגען  וועכענטליכע 
זיין ערב שבת די עירוב,  בודקים טוהען בודק 
איז פארהאן א חשוב'ע אינגערמאן מו"ה ישראל 
חיים ברוין הי"ו וואס טוט אדורכגיין צופיס און 
גרינטליך איבערקוקן דעם גאנצער עירוב אויף 
א שטייטע פארנעם, און עס קומט אויס אז ער 
 4 יעדע  עירוב  גאנצער  דעם  דורכגיין  ענדיגט 

חדשים.

ר' ישראל חיים טוט איבערקוקן די הייקעלע 
און כמעט אוממערקבארע טיילן פונעם עירוב, 
פיסיגער  הויכער 20  דער  צו  ביישפיל  צום  ווי 
לחי געפונט זיך פונקטליך אויפן האר אונטערן 
טעלעפאון ווייער, אזוי אויך קען זיך צומאל מאכן 
'ווערייזאן' זאל דורכפירן קליינע טוישונגען  אז 

דעם  אנבינדן  און  ווייערס  טעלעפאן  די  אויף 
ווייער אין א אנדערע זויל, וואס דאן קומט אויס 
אז כאטש וואס דער לחי קוקט אויס 
פארן וועכענטליכער בודק הונדערט 
ווייער  זיך דער  גוט, טוט  פראצענט 
אבער  שוין נישט ציען צום ריכטיגן 

זויל מיטן לחי.

זיין  צומאל  קענען  זאכן  אזעלכע 
א גרויסע שאלה אויב מען גיבט זיך 
נישט אפ דערמיט, און דערפאר טוט 
מען יעדע וואך מיטוואך ארומגיין צו 
ר' ישראל  וואס  די אלע סטאנציעס 
ווערט  עס  און  איבער  געט  חיים 

פארראכטן.

ווען מיר פארן אויף די לאקאלע 
די  מיט  געווענליך  עס  איז  גאסן 
וואס  מענטשן,   3 פון  באטייליגונג 
צוויי טוען די פאררעכטונגס ארבעט 
די  אויף  געבן  אכטונג  זאל  וואס  איינער  און 

לאקאלע טראפיק.

דאנערשטאג

דאנערשאג אינדערפרי האט מען נאך ממשיך 
חיים'ס  ישראל  ר'  פון  ענדיגן אלעס  צו  געווען 

באריכט, דערנאך אנגעהויבן פון -10
שוין  הייבט  אינדערפרי  אזייגער   11
אן צו אריינפליסן די באריכטן פון די 
פילע בודקים לענגאויס גאנץ מאנסי, 
און מען דארף אנהייבן צו פאררעכטן 

די אלע פלעצער.

זענען  וישב  פרשת  דאנערשטאג 
'האווערסטראו',  אין  געווען  מיר 
'פאמאנע' אןן 'סאפערן', און דערנאך 
האבן מיר געהאט וואס צו פאררעכטן 
אויפן רמב"ם עירוב, מיר האבן נאך 
געהאט נאך זאכן צו טון אבער עס 
און  שניי  א  אראפגעלאזט  זיך  האט 
די ארבעט  מיר האבן אפגעשטעלט 
און  געראכטן,  ווי  פריער  אביסל 
פארענדיגט  עס  איז  צומארגנס 

געווארן דורך די עסקנים וואס גייען ארום יעדע 
די  פון  באריכט  יעדע  זיין  מתקן  צו  פרייטאג 

בודקים.

ווי עס שיינט זענען 
אייערע וואכן איין שטיק 

הכנה לשבת קודש…

עס איז ממש אזוי.

אויף בערג און טאלן

וועלכע פלאץ אינעם 
עירוב איז לויט אייער 

מיינונג די שווערסטע צו 
בודק זיין?

זענען  וואס  חלקים  האט אסאך  עירוב  דער 
היפש קאמפליצירט צו בודק זיין, און די הנהלת 
העירוב פרובירט וואס מען קען צו פארגרינגערן 
די ארבעט, צום ביישפיל דאס וואס מען האט 

סארט שטריק  נייע  א  איינגעהאנדלט  לעצטנס 
פאר די פלעצער פונעם עירוב וואס איז געבויעט 
מיט שטריק, די שטריק זענען פון א ספעציעלע 
סארט וואס ווערט פראדוצירט אין ארץ ישראל 
דורך 'ועד משמרת שבת' און עס איז ספעציעל 
דעזיינט פארן באנוץ פון אן עירוב, און עס איז 
אגב זייער א שטארקע פלאסטישע שטריק וואס 
קען זיך זייער שווער צורייסן, און איז ספעציעל 
און  אויסציען,  זיך  קען  עס  אז  אויסגעשטעלט 
די  זיך  וועט  ארויף  פאלט  בוים  א  ווען  אפי' 
איז  אויך  און  אויסצוען,  אביסל  בלויז  שטריק 
עס ספעציעל געפארבט מיט א רויטע קאליר צו 
פארגרינגערן פאר די בודקים עס צו באמערקן.

אבער אז איר ווילט וויסן איינער פון די חלקים 
פון די עירוב וואס איז נישט גרינג צו בודק זיין 
דאס איז ביי דעם טייל פונעם עירוב וואס דעקט 
זיך אויף א  די געגענט פון 'פאמאנע', עס ציט 
שטח נעבן דעם 'פאליסעידס הייוועי', און דאס 

איז מען בודק צופיס.

עירוב  פונעם  לאקאציע  דאזיגער  דער 
פארמאגט פילע פאקטארן וואס מאכן עס זייער 
שווער צו בודק זיין, קודם דארף מען מעלדן פאר 
די הייוועי אויטאריטעט אז מען פלאנירט דארט 
צו גיין, און עס איז שוין געווען אז איינמאל זענען 

די בודקים שיעור ארעסטירט געווארן צוליב א 
מיספארשטענדעניש, עכ"פ דער עירוב ציט זיך 
און  בערג  אומאויסגעפלאסטערטע  אויף  דארט 
טאלן צווישן ווילדע געוויקסן און אלעס דארף 
געטוהן ווערן צופיס וויבאלד עס איז א שטיקל 
מען  און  ראוד  פונעם  אריינגעריקט  שטרעקע 
מען  ווען  באמערקן  געהעריג  נישט  עס  קען 

פארט אויפן ראוד.

אן  זיך  מען  טוט  דארט  גייט  מען  ווען 
פון  נישט צו צושטעכן  זיך  ספעציעלע שטיוול 
עס  העלפט  אייביג  נישט  אבער  דערנער,  די 
אינגאנצן… אויך וועט מען דארט גיין אפגעזען 
צו עס איז נאך א שניי, רעגן, גליטש, אדער סיי 
וואס, מען קלעטערט אויף די שפיציגע שטיינער 
און מען קוקט איבער יעדע צורת הפתח פונעם 
די באטייליגונג  מיט  געווענליך  איז עס  עירוב, 

פון 2 מענטשן.

המשך <

ביים פאררעכטן א צוים

ביים ארויפלייגן א לחי



וויאזוי גייט צו דאס 
אינסטאלירן א עירוב 
אויף א נייע געגענט 

פון א טעכנישע 
שטאנדפונקט?

איך בין טאקע געווענליך נישט פארמישט אין 
די פלאנירונג וואו צו אינסטאלירן דעם עירוב, 
פארלאנגט  עס  אז  זאגן  אייך  קען  איך  אבער 
ריכטיג  קענען  צו  מחשבה  און  קאפ  פיל  זיך 

אויספלאנירן וויאזוי צו מאכן אן עירוב, וואו עס 
זאל זיין די לחי'ס, וואו מען זאל נוצן אייגענע 
שטאנגען און שטריק און וואו מען זאל נוצן די 
טעלעפאון ווייערס, א. ד. ג. ווען איך באקום די 
פלענער ווען מען לייגט צו א נייע געגענט צום 
יעדע  ווייט  ווי  שטוינען  איך  טו  עירוב  מאנסי 
דעטאל איז אויסגערעכנט מיט די גרעסטע מאס 

פונקטליכקייט און הידור.

ביי מיין ארבעט צו אינסטאלירן דעם עירוב 
זאכן,  צאל  א  אויף  קאפ  האלטן  מען  דארף 

צוערשט אויב געפונט מען זיך אין ניו דזשערסי 
איז פארלאנגט לויטן געזעץ צו לייגן א שווארצע 
געדענקען, דערנאך  און מען דארף דאס  לחי, 
בכלל דאס ארויפלייגן א לחי אויף א טעלעפאון 
שטאנג איז א הייקעלע און סענסענטיווע חכמה 
ואינה מלאכה, עס דארף ווערן אויסגערעכנט עס 
זאל זיין פונקטליך אונטערן ווייער, וואס צומאל 
גראד און מען דארף  אזוי  נישט  זייל  איז דער 
אנדערע  און  ספעיסער'ס  צולייגן 
מאטריאל אונטערן לחי אז עס זאל 
זיין  און  ארויסשטעקן,  אביסל  זיך 
עס  וואס  ארט  גענויע  דעם  אויף 

פארלאנגט זיך ע"פ הלכה.

ביי די טיילן פונעם עירוב וואו עס 
שטאנגען  אייגענע  געלייגט  ווערט 
געטון  אויך  עס  ווערט  שטריק,  און 
די  סיי  פאטענטן  כל-ערליי  מיט 
ווערט  שטריק  דער  וויאזוי  וועג 
אנגעבינדן אויף שטאנג, אויך דארף 
פונקטליך  להלכה  זיין  שטריק  דער 
גראד און אויסגעצויגן, און מען דארף 
זיין  אויסרעכענען אז עס זאל נישט 
עס  אז  כדאי  בוים,  א  צו  נאנט  צו 
זאל נישט צוקומען אז א צווייג זאל 
עס  און  ארט  פון  אוועקשטופן  עס 
אויך  זיך  וועט  צומאל  און  איינגעבויגן,  מאכן 
פארלאנגען צו אפשניידן א צווייגל וואס קומט 

ארויס אין די נישט ריכטיגע לאקאציע.

צום שלוס, וואס זענען 
אייערע איינדרוקן אויף 

'מאנסי עירוב'?

מאנסי  די  מיט  אינאיינעם  ארבעטן  נאכן 
בין  איך  וואס  כאטש  אז  זאגן  איך  קען  עירוב 

אויפגעוואקסן דא אין מאנסי, האב איך קיינמאל 
נישט תופס געווען די געוואלדיגע ארבעט און 

טאג  איינציגע  יעדע  אריין  גייט  וואס  מחשבה 
שבת  טראגן  קענען  זאלן  מיר  אז  יאר  פונעם 

למהדרין מן המהדרין.

ווען איך זע די ערנסטקייט און אחריות מיט וואס 
די ועד העירוב גייט צו צו דעם סוגיא גיי איך ארויס פון 
התפעלות, זיי קומען כסדר אויף מיט געדאנקען און 
חידושים וויאזוי צו נאכמער פארבעסערן און מאכן 
נאך א הלכה'דיגע הידור אויפן עירוב, דער 'מאנסי 
צו  וויאזוי  אין  מהלך  א  אויסגעטרעטן  האט  עירוב' 
מאכן און פירן אן עירוב פון וואס פילע עירובין איבער 
דורכגעבראכן  האבן  זיי  זיין,  נהנה  טוען  וועלט  די 
פילע זאכן וואס מען האט אמאל געמיינט אז עס איז 
אוממעגליך א שטייגער ווי די אויסנאם מהודר'דיגע 

'רמב"ם עירוב' אויף חלקים פון מאנסי און נאך פיל.

ווען איך באקום 
די פלענער ווען 
מען לייגט צו 
א נייע געגענט 

צום מאנסי 
עירוב טו איך 
שטוינען ווי 
ווייט יעדע 
דעטאל איז 
אויסגערעכנט

תחת פיקוח רבני העיר 
בראשות הרה"ג ר' יחיאל 
שטיינמעץ שליט"א ובנו 

ר' חיים מאיר שליט"א

POB 1118, Monsey, NY 10952 

845-444-3788

eruvmonsey@gmail.com

www.themonseyeruv.com

EIN: 82-2529506

א בוים וואס איז געפאלן אויף א צורת הפתח


