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The following Halachos apply while staying at,
and when leaving, the hospital.

Elevators and Automatic Doors
1.

It is permitted to ask a non-Jew to perform prohibited actions
for a choleh. Therefore, it is permitted to ask a non-Jew to
press the buttons of an elevator for the sake of transporting a
choleh.

2.

A healthy person who is not in the category of a choleh should
use the stairs whenever possible, and when there is no
electric eye or sensor. If it is extremely difficult, he may use the
elevator on the condition that ALL of the following are met:
a.

When riding along with a non-Jew who is riding in it for
his own purpose.

b. The non-Jew doesn’t push any button specifically for
him.
c.

For the sake of fulfilling a Mitzvah (i.e. accompanying a
choleh).

3.

Even in the above-mentioned case, it is preferable for a
healthy person to use a Shabbos elevator, if available.

4.

When there is no other option, one is permitted to use
bathrooms that have electronic sensors. However, sinks with
electronic sensors should not be used, as one could find water
to wash one’s hands through other means.

5.

A healthy person who is not in the category of a “choleh”,
may not ask a non-Jew to open an electronic door for him.
However, for the sake of a Mitzvah, it may be permitted.

6. It is permitted for a healthy person to exit through an
automatic door when a non-Jew is exiting at the same time.
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Eruv T’chumin
GOOD SAMARITAN HOSPITAL:
1.

It is permitted to walk home from Good Samaritan Hospital to
any area within Monsey.

NYACK HOSPITAL:
2.

An Eruv T’chumin has been arranged for those wishing to
return to Monsey from Nyack Hospital. Carrying is prohibited.

3.

It is important to stress that the Eruv T’chumin has been
arranged only for the purpose of walking from Nyack to
Monsey; walking from Monsey to Nyack is permitted only in
cases of emergency.

4.

In order to be permitted to walk back to Monsey on Shabbos,
it is required for one to be aware prior to Shabbos, that an
Eruv has been arranged. One who finds out ON Shabbos that
an Eruv was arranged, may NOT rely on it for that Shabbos.

5.

This restriction applies only to those who were in Nyack
before Shabbos, or have arrived to Nyack on the 1st day of
Yom Tov, and wish to walk back on the 2nd day. Those who
arrived to Nyack ON Shabbos or Yom Tov, and wish to walk
back on the same day they arrived, are permitted to walk back
to Monsey even if they were not aware of the existence of the
Eruv prior to Shabbos or Yom Tov.

6. The most direct route from Nyack to Monsey: Route 9W south
(3-4 minutes) to Route 59; Route 59 to Route 306 in Monsey is
approximately a three hours walk.
7.

Patients who arrived on Shabbos from Kiryas Joel (or any other
town not halachically connected to Monsey) may walk from
Good Sam Hospital to Monsey, but are prohibited to walk from
Nyack to Monsey.

8. However, if they arrived to Nyack Hospital prior to Shabbos or
Yom Tov, they may rely on the Eruv and walk to Monsey, if they
were previously aware that an Eruv was arranged.

Hilchos Shabbos and Yom Tov
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Definition of a Choleh
NOT in Danger of Losing One’s Life
Halacha considers any of the following as “cholim” who
are NOT in danger of losing one’s life:
a.

Bedridden / Entire body affected / Weak or sluggish /
Dysfunctional.

b. Elderly (approximately 70 years old and above) and a
person to assist the elderly.
c.

Child up to age 11, and an adult who is needed for the
child’s care (either to take the child home or to assist a
child at home, i.e. a nursing mother).

d. Postnatal woman, up to 30 days after delivery.

IMPORTANT PHONE NUMBERS
Hatzoloh Emergency Hotline:

845 425 1600

Hatzoloh Non-Emergency Number:

845 425 8979

Monsey Bikur Cholim:
Chayim Aruchim:
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845-425-7877/4567
718-278-2446
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Returning Home with a non-Jewish Driver
1.

A person who is NOT considered a “choleh” may not return
home on Shabbos by car (unless he is assisting a choleh).

2.

A person who IS considered a “choleh” may return on Shabbos
via a non-Jewish car service.

3.

A choleh is permitted to return with a non-Jewish driver, even
from hospitals that are out of his T’chum Shabbos area.

4.

Do not call the car yourself; have a non-Jewish receptionist
call for you.

5.

Note: The drivers of La Familia car service are familiar with
your Shabbos needs: tel. 845 425-4411.

Riding Along with a Choleh
1.

If a choleh is returning with a non-Jewish driver, a healthy
person who is absolutely non-essential for a choleh, may also
ride along on the condition that ALL of the following are met:
a.

The hospital is within the T’chum, or an Eruv has been
properly arranged (hospitals in Westchester or NYC are
beyond the T’chum of Monsey).

b. He/she cannot walk due to extraordinary poor weather,
etc.
c.

For the sake of fulfilling a Mitzvah that cannot be done in
the hospital (etc. , סעודת שבת,)תפלה בציבור.

d. The non-Jewish driver does not do ANYTHING for the
non-choleh. He/she must enter and exit the car together
with the choleh.

Hilchos Shabbos and Yom Tov
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Carrying Items on Shabbos
The following restrictions on carrying are for areas
outside the Monsey Eruv.
1.

It is not permitted to bring home personal belongings due
to the melacha of Carrying/הוצאה. Make sure to check your
pockets before leaving the hospital building (not applicable
to Good Sam Hospital which is surrounded with an eruv
chatzeiros).

2.

If someone must walk home and needs to carry a prescription,
it should be placed in his shoe or hat (shinui).

3.

Patients discharged with a plastic hospital ID bracelet
attached to their arm, should, preferably, remove them with a
shinui, at a place where no lettering is written.

4.

In the following cases, it is permitted for a non-Jew to carry
items for you:
a.

Items needed for the choleh; i.e. medications etc.

b. By adding personal items to a bag or satchel that is
being carried by a non-Jew for the choleh.
c.

High Value Items/ Hefsed Merubah – to be judged on an
individual basis.

d.

5.

In the above cases, muktzah items may only be carried by a
non-Jew.

6. According to some poskim, an Eruv that permits carrying from
one domain to another applies only for items that have been
within the boundaries of that Eruv at the onset of Shabbos.
Items that have come from outside the Eruv on Shabbos may
not be carried from one domain to another. Therefore, if at all
possible, items reaching Monsey on Shabbos should not be
carried by a Jew from the car to the house, or vice versa.
7.
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Aside from Good Sam Hospital, most hospitals do NOT have
an Eruv in their parking lot; thus, have a non-Jew carry your
belongings from inside the hospital building to the car.
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OTHER HELPFUL INFORMATION
Good Samaritan Hospital – Suffern
Bikur Cholim Room/Chesed Room: In main lobby. Snacks
and coffee, Kosher microwave and fridge in the room. A
Bikur Cholim room is also located in the maternity ward.
Shabbos House: 5 Hillcrest, opposite entrance to Good
Samaritan, gray house next to Kohl Medical Building.
Fully stocked with food from Bikur Cholim of Rockland
County. There is an Eruv between the Hospital and the
Shabbos House.

Nyack Hospital
Bikur Cholim Room and Apartment: 3rd floor opposite
patient elevator; Kosher food. Refrigerator with kosher
food in pantry next to pediatric Emergency Room.

Westchester Medical Center
Bikur Cholim Room: Main Hospital 1st floor, Jewish prayer
room next to the Chapel. Kosher Pantry: Pediatric unit 3rd
floor down the hallway #C3309.
Shabbos Apartment: Located in the Maplewood Hall
building across the children’s hospital (4 story red brick
building - behind Ronald McDonald house), main entrance
1st floor left side. No eruv between the hospital and the
apartments.

Hilchos Shabbos and Yom Tov

9

טראגן אום שבת
(אויסער די ראמען פונעם מאנסי עירוב)
מען טאר נישט אהיימברענגן סיי וועלכע פערזענליכע חפצים צוליב מלאכת
הוצאה .מאכט זיכער איבערקוקן די טאשן איידער איר פארלאזט דעם
שפיטאל געביידע.
אויב דארף מען טראגן א דאקטאר פרעסקריפשאן ,זאל מען מאכן א שינוי
און דאס לייגן אין די שוך אדער הוט ,און דאס גלייכן.
פאציענטן באפרייט פונעם שפיטאל זאלן פראבירן אראפנעמען די
פלאסטישע שפיטאל ארעם באנד דורך א שינוי פארמיידנדיג אריינצורייסן
אין אותיות און ווערטער.
א נישט-איד מעג טראגן פאר אייערטוועגן נאר אויב מען דארף דאס פאר
דעם חולה ,ווי צום ביישפיל מעדיצין און דאס גלייכן.
אויב א נישט-איד טראגט עפעס פאר דעם חולה ,מעג מען צולייגן
פערזענליכע חפצים צו דעם פעקל דער נישט-איד זאל דאס מיטטראגן
צוזאמען.
אין פאל פון א באדייטנדע שאדן פון ווערטפולע חפצים זאל מען אנפרעגן
באזונדער אויב מען קען דאס טראגן דורך א נישט-איד.
אויב זענען סיי וועלכע חפצים מוקצה ,מעג מען דאס בלויז טראגן דורך א
נישט-איד.
פארהאן פוסקים וואס האלטן אז דער עירובי חצירות ערלויבט בלויז צו
טראגן זאכן וועלכע האבן זיך געפינען אינעם עירוב פאר שבת ,נישט זאכן
וועלכע זענען אנגעקומען אום שבת אינעם עירוב ,דעריבער איז כדאי צו
זיין פארזיכטיג אויב מעגליך אז חפצים וועלכע קומען אריין אום שבת זאל
ווערן געטראגן דורך דעם נישט-איד אריין אינעם הויז.
מערסטנס שפיטעלער  -אין אויסנאם פון גוד-סעם שפיטאל  -פארמאגן
נישט קיין עירוב אינעם פארקינג לאט ,דעריבער זאל דער נישט-איד טראגן
די חפצים פונעם שפיטאל צו די אויטא.
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אהיימקומען מיט א נישט-אידישער דרייווער
א מענטש וועלכער איז נישט קיין חולה ,טאר נישט אהיימקומען אום שבת
מיט א אויטא אפילו געפירט דורך א נישט-איד.
א מענטש וועלכער איז יא א חולה ,אדער איינער וואס דארף העלפן דעם
חולה ,מעג אהיימקומען מיט א נישט-איד געפירטע אויטא - .דאס איז
ערלויבט אפילו אויב עס איז אויסער דעם תחום.
מען זאל נישט רופן צו באשטעלן די אויטא אליינס .בעטס א נישט-איד
אין שפיטאל צו רופן - .די לא-פאמיליע פירמע זענען באהאווענט מיט די
ספעציעלע אידישע געברויכן אום שבת און יום טוב 845.425.4411

מיטפארן מיט א חולה
אויב א חולה פארט צוריק מיט א נישט-איד ,מעג א געזונטער מענטש,
וועלכער איז בכלל נישט וויכטיג פאר דעם חולה ,מיטפארן צוזאמען ,בלויז
מיט די אלע פאלגענדע באדינגונגען:
 )1דער שפיטאל איז אינעם תחום שבת ,אדער מען האט געמאכט א
עירובי תחומין - .די שפיטעלער אין וועסטשעסטער אדער ניו יארק
סיטי זענען ארויס פונעם תחום.
 )2עס איז אוממעגליך צו גיין צופיס צוליב שווערע וועטער און דאס
גלייכן.
 )3עס איז לצורך מצוה ,פאר א מצוה וואס מען קען נישט טוהן אין
שפיטאל.
 )4דער נישט-איד טוהט נישט קיין שום מלאכה פאר דעם געזונטן
מיטפארער .דער געזונטער דארף אריינגיין און ארויסגיין פונעם אויטא
צוזאמען מיט דעם חולה.

ד
ש
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דער באדייט פון א חולה שאין בו סכנה
די הלכה באטראכט די פאלגנדע אלס חולה שאין בו סכנה:
 )1בעט ליגנדע.
 )2די גאנצע קערפער באטראפן ,שוואך און אראפגעצויגן ,אומסטאביל.
 )3עלטערע מענטשן ,לערך זיבעציג יאר אלט און העכער (און דער מענטש
וועלכער דארף צוהעלפן די עלטערע).
 )4אינגע קינדער ביז עלעף יאר אלט (און דער ערוואקסענער נויטיג צו
העלפן דאס קינד).
 )5פרויען נאך א געבורט ,ביז דרייסאג טאג.

IMPORTANT PHONE NUMBERS
845 425 1600

Hatzoloh Emergency Hotline:

845 425 8979

Hatzoloh Non-Emergency Number:

845-425-7877/4567
718-278-2446
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Monsey Bikur Cholim:
Chayim Aruchim:
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עירובי תחומין
גוד סעמעריטאן שפיטאל
מען מעג אהיימגיין צופיס אום שבת פון גוד סעמעריטאן שפיטאל צו סיי
וועלכע געגנט אין מאנסי
נייעק שפיטאל
עס איז געמאכט א עירוב תחומין צו ערמעגליכן אהיימצוגיין קיין מאנסי פון
נייעק שפיטאל .עס איז נישט דא קיין עירוב צו טראגן אויף דעם וועג.
דער עירוב תחומין איז בלויז צו גיין פון נייעק קיין מאנסי ,נישט פון
מאנסי קיין נייעק .צו גיין פון מאנסי קיין נייעק איז בלויז ערלויבט אין א
עמערדזשענסי פאל.
כדי צו קענען נוצן דעם עירוב תחומין צו גיין פון נייעק קיין מאנסי ,מוז מען
וויסן פון דעם עירוב פאר שבת .אויב ווייסט מען נישט פון דעם עירוב פאר
שבת און מען ווערט הערשט געוואויר אום שבת אז עס איז פארהאן דער
עירוב תחומין ,טאר מען נישט גיין אום שבת.
דאס איז בלויז אויב מען איז געקומען קיין נייעק פאר שבת ,אדער די
ערשטע טאג יום טוב און מען וויל צוריקגיין דעם צווייטן טאג יום טוב.
 אויב איז מען אנגעקומען אום שבת אדער יום טוב ,מעג מען צוריקגייןאינעם זעלבן טאג ,אפילו אויב מען האט נישט געוואוסט פאר שבת איבער
דעם עירוב תחומין.
די לייכסטע און גלייכסטע וועג פון נייעק שפיטאל קיין מאנסי :די רוט 9W
סאוט (דריי-פיר מינוט) צום רוט  ,59דערנאך ארויף דעם רוט  .59דער רוט
 59ביז צום  306איז בערך א דריי שעה וועג צופיס.
פאציענטן וואס קומען אן אום שבת פון «קרית יואל» אדער אנדערע
געגנטער ,נישט מאנסי אומגעגנט ,מעגן גיין פון גוד סעם שפיטאל קיין
מאנסי ,אבער נישט פון נייעק שפיטאל קיין מאנסי - .אויב איז מען
אנגעקומען «פאר» שבת און מען האט געוואוסט פונעם עירוב תחומין ,קען
מען יא גיין פון נייעק קיין מאנסי געגנט אום שבת.
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הלכות ביים זיין און פארלאזן די שפיטאל
עלעוועיטארס און אויטאמאטישע טירן

א] עס איז ערלויבט צו בעטן א נישט-איד צו טוהן א מלאכה פאר א
חולה .דעריבער מעג מען בעטן א נישט-איד צו דרוקן דעם קנעפל פון א
עלעוועיטאר פאר דעם ציל צו פירן א חולה.
ב] א געזונטער מענטש וועלכער איז נישט קיין חולה זאל נוצן די
טרעפ שטיגן ווען אימער מעגליך ,און וואו עס איז נישט פארהאן קיין
עלעקטראנישע אויג און דאס גלייכן וועלכע ווערט אקטיוויזירט צוליב
דעם מענטש.
אויב עס איז גאר שווער ,מעג דער נוצן די עלעוועיטאר בלויז מיט די אלע
פאלגנדע באדינגונגען:
 )1מיטפארנדיג מיט א נישט-איד וועלכע נוצט און פארט מיטן
עלעוועיטאר פאר די אייגענע צוועק.
 )2דער נישט-איד דרוקט נישט קיין שום קנעפל ספעציעל פאר דעם
איד.
 )3אויב עס איז פאר דעם צוועק פון א מצוה ,צום ביישפיל צו זיין מיט
א חולה.
אויב איז פארהאן א שבת-עלעוועיטאר איז גלייכער צו נוצן דעם שבת-
עלעוועיטאר.
ג] אויב עס איז נישטא קיין אנדערע אויסוואהל מעג מען נוצן די בית
הכבוד וועלכע איז אויסגעשטאט מיט עלעקטראנישע סענסערס ,אבער
מען זאל נישט נוצן די סינק מיט די עלעקטראנישע סענסער זיך צו
וואשן ,ווייל מען קען זיך וואשן ביי אנדערע סינקס וכדומה.
ד] א געזונטער מענטש טאר נישט בעטן א נישט-איד צו עפענען א
עלעקטראנישע טיר פאר אים ,אבער לצורך מצוה מעג מען.
ה] א געזונטער מענטש מעג ארויסגיין דורך די עלעקטראנישע טיר
אויב א נישט-איד גייט ארויס די זעלבע צייט.

Hatzoloh of Rockland County
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שבת היא מלזעוק -
ורפואה קרובה לבוא!

צוזאמגעשטעלט דורך
ר׳ יחזקאל שרגא ווייס שליט״א

דורכגעקוקט ביי
הרה״ג ר׳ בצלאל טובי׳ וועטענשטייו שליט״א
בעלזער דיין פון מאנסי נ.י .יצ״ו

לזכר ולעלוי נשמות
ר׳ שלום עזרא בן ר׳ דוד (לב)
מרת אסתר גרונא בת ר׳ אהרן מאיר (סיגר)
ר׳ משה יוסף בן ר׳ אפרים (נוסבוים)
מרת חי׳ בת ר׳ חיים (בארנפרוינד)
ר׳ זאב יהודה בן ר׳ אלימלך (מרגל)
מרת בונה בת ר׳ חיים עזריאל (שולמאן)
ר׳ אברהם חיים בן ר׳ משה יוסף (נוסבוים)
ר׳ אהרן בן ר׳ מאיר (לעווין)

הלכות שבת
ויום טוב
פאר פאציענטן וועלכע ווערן געברענגט צו אדער
באפרייט פון שפיטאל אום שבת/יום טוב
די הלכות און איסורים זענען פאר א חולה
שאין בו סכנה ,א קראנקער וועלכער איז
נישט אין א באלדיגע לעבנסגעפאר.
פאר א חולה שיש בו סכנה ,א קראנקער
וועלכער איז יא אין א געפאר צו פארלירן
דאס לעבן חלילה ,איז אלעס ערלויבט.

