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שמחים 
לשמרו 
ולערב 
עירובו

והודאה  בשבח 
הננו  להשי״ת 
בשער  טוב  לבשר 
לאלפי  רבים  בת 
מאנסי,  תושבי 
בשעה  בעז״ה  כי 
להגיע  זכינו  טובה 

המיוחל,  ליום 
זה היום קוינו 
שאחרי  לו 
רב  עמל 
כמה  של 
הננו  שנים, 

על  לברך  בזה 
גמר  על  המוגמר 
פנימי  עירוב  תיקון 
ע״פ  לשכונתינו 
הרמב״ם  שיטת 
הוא  השטח  שרוב 
במחיצות  מוקף 
ועוד  גמורות, 
הידורים  הרבה 
ויעמוד  שהוספנו 
תחת השגחת ועד 

רבני עירנו.

רבות  יגיעות  לאחר  אשר  הזה  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך 
תיקנו עירוב חדש פנימי  גדולים ובחסדי הבורא יתברך שמו,  וכוחות 
העירוב  הוועד  ע”י  יצ”ו,  וואלי  וספרינג  מאנסי  בשכונותינו  א'  'שלב 
הנקרא “מאנסי עירוב" )Monsey Eruv( ועירוב חדש זה הוא ע”פ שיטת 
הרמב”ם, והיינו שרוב השטח הוא מוקף במחיצות גמורות, ועוד הרבה 

הידורים ע”פ הפוסקים המפורסמים.

ואחרי עמל רב של כמה שנים, הננו בזה לברך על המוגמר, על בניית 
שנבנה   – הלכה  לחלק  בנוגע  הן  ביותר,  המשוכלל  החדש  העירוב 
בחומרות והדורים כדת של תורה, והן חלק הטכני – שנעשה באופן 

הנעלה ביותר, למען יעמוד ימים רבים לתפארת.

ומודיעים אנו בשמחה של מצוה, כי גם היקפנו ובדקנו והשגחנו על כל 
פרט ופרט ממחיצות וצורות הפתחים, שיהיו עשוים כדת וכדין בתכלית 
ההידור והכשרות, ונקטנו לחומרא בשיעור הטפח והאמה שיהי’ הן לדעת 
החזו״א והן לדעת הגר”ח נאה, כל מקום לפי חומרתו, והכל על צד היותר 

טוב בעה״י.

עירובין,  הלכות  בטיב  היודעים  חשובים  אברכים  משגיחים  והעמדנו 
שיעמדו על משמר עירוב זה מדי שבוע בשבוע, לפקח עליו אם לא 

איתרע כשרות העירוב, ושיעמוד על תילו על כל פרטיו והידוריו.

בנין העירוב נעשה ע”י הנהלת וועד העירוב הנ”ל, שהם מומחים בתחום 
עירוב, הן מצד ההלכה והן מצד בנייתה שיהא בחוזק כראוי וכיאות, 
העומדים על המשמר כבר רבות בשנים בעירנו, ובאופן שיארע איזהו 
קלקול, יש להוועד העירוב בעלי מלאכה מומחים, היודעים לתקן באופן 

שיהא על צד היותר טוב. 

וכמובן כל זה עלה להוועד העירוב לסכומים עצומים, ועמל ויגיעה רבה, וגם 
להבא כל התיקונים שיעשה על ידם.

הגבולים  העירוב,  וועד  ע”י  בנפרד  יתפרסמו  החדש  העירוב  גבולות 
החדשים הן רק על העירוב החדש הפנימי, וכמובן שכבר הרבה שנים 
יש עירוב העיר שמקיף היקף יותר גדול, העומד תחת פיקוח רבני עירנו, 
ותחת השגחת הרה”ג ר’ יחיאל שטיינמעטץ שליט”א ובנו העומד לידו ר’ 

חיים מאיר שליט”א, כמו שנתפרסמו כבר גבולי העירוב.

והננו בזה לברך את כל המסייעים לדבר מצוה בגוף ובממון, שזכות המצוה 
ועונג שבת דרבים, יגן בעדם להתברך בכל מילי דמיטב, וכמו שאמרו בגמ’ 

)שבת קי”ט( מאן דיזיף שבתא פרע שבתא.

וועד
רבני

העירוב
לשכונת מאנסי
ספרינג וואלי

הרה"ג מנחם מאיר וויסמאנדל שליט"א
הרה"ג בצלאל טובי' וועטנשטיין שליט"א

הרה"ג יוסף זילבער שליט"א
הרה"ג משה קעסלער שליט"א

הרה"ג שמואל בער הכהן שווארץ שליט"א
הרה"ג שלמה זלמן גראסמאן שליט"א

חודש כסליו תשפ"ג

ובזה באנו 
לפרסם גבולות 
העירוב החדש:

ברוך ש�חיינו 
וקימנו לזמן הזה


