
אין די גַאנצע סביבה בַאוואונדערט  נייער גָאר מהודר'דיגער עירוב תיקון גדול מתקנים שם!
 דורך יעדן

סעזָאן, ווערן די מתּפללים און די איינוואוינער פון די ַארומיגע קָאנטרי'ס -עפענונג פונעם כלל ישראל שול צום פרישן זומער-צום ווידער
ופירן אויף דער אינציַאטיוו פונעם נתבשר די בשורה טובה ומרנינה, איבער דעם תיקון גדול ווָאס מ'הָאט ב"ה מצליח געווען איינצ

ניקלשבורגער רבי'ן שליט"א, נעמליך ַאהערצושטעלן א גָאר מהודר'דיגן עירוב אין די גַאנצע געגענט ַארום, ווָאס וועט שטַארק 
 בייהילפיג זיין פַאר די מתּפללים און ַארומיגע תושבים צו קענען טרָאגן און ברענגן ָאן קיין שום פקפוקים.

ענט אין וואודבוירן, ַארום דעם כלל ישראל שול איז שוין אויך ביז היינט געווען ַארומגענומען מיט אן עירוב. ָאבער דער עירוב איז די געג
ן שוין געבויט געווָארן ַאסַאך יָארן צוריק, און עס הָאט געהערשט א צומישעניש ביים ציבור. מ'הָאט נישט געקענט גענוי ָאנווייזן פַאר'

געברענגט צו גרויסע מכשולות ל"ע. –ווי פַארשטענדליך  –ון וואו און ביז וואו דער עירוב ציט זיך, ווָאס הָאט ציבור פ  

זעענדיג פון דער נָאנט דעם גרויסן געברויך, הָאט דער ניקלשבורגער רבי שליט"א זיך ַאריינגעלייגט אין די ַארבעט, און במשך די לעצטע 
שט געשלָאפן קיין נעכט. נָאך א טָאג שווערע ַארבעט מחנך צו זיין די ילדי תשב"ר איז דער רבי שליט"א חדשים איז דער רבי שליט"א ני

 געקומען צו פָארן קיין וואודבוירן, ָאנצוגיין מיט די נויטיגע ּפרָאצעדורן ַאהערצושטעלן א גָאר מהודר'דיגן עירוב.

במשך די גַאנצע צייט איז דער ניקלשבורגער רבי שליט"א געשטַאנען אין נָאנטן פַארבינדונג מיט ּפרָאמינענטע רבנים גאונים וצדיקים 
שליט"א, יושבים על מדין, מומחים ובקיאים במקצוע החמורה פון הלכות עירובין, און צוזַאמען הָאט מען אויסגעַארבעט די גענויע 

ייעם עירוב ווָאס איז ּפלַאנירט געווָארן אויפצושטעלן.דעטַאלן פון דעם נ  

פון נָאכ'ן ערהַאלטן ַאלע גענויע ָאנווייזונגען הָאט דער ניקלשבורגער רבי שליט"א זיך ּפערזענליך משתדל געווען ָאנצוקלַאּפן על פתחיהם 
ווען ַאלעס איז שוין געווען לעגַאל מסודר, הָאט זיך  די שטָאטישע בַאַאמטע כדי צו ערהַאלטן די נויטיגע ּפערמיטן, און ערשט דערנָאך

פריש ָאנגעהויבן די פַאקטישע ַארבעט, נעמליך ַאהערצושטעלן דעם גַאנצן עירוב אין ַאלע ַארומיגע געגענטער, ַאריינגערעכענט די 
 גַאנצע סביבה ַארום דעם כלל ישראל שול.

ו והידורו, און די ּפונקטליכע ּפרטים, פון וואו און ביז וואו דער עירוב ציט זיך, איז ַאצינד איז דער עירוב שוין ַאהערגעשטעלט כליל בהדר
בור פַארעפענטליכט אויף די כותלי ביהמ"ד כלל ישראל, ווי אויך איז צוגעגרייט טויזנטער מַאּפע'ס מיט ּפונקטליכע ָאנווייזונגען פַאר'ן צי

נען נזהר זיין בשמירת שבת כהלכתה.ביז וואו דער עירוב ציט זיך, כדי ַאז מ'זָאל קע  

 לערב עירובו.

 


