יא ,עס איז דא א עירוב אבער נישט איבעראל!
די אלע גאסן וואס געפונען זיך ביי די גרעניץ פון די עירוב דארף מען שטארק אכטונג געבן וואו
מען גייט ווייל מען קען זייער שנעל ארויסגיין פון די עירוב .עס איז די אחריות פון יעדע יחיד צו
מברר זיין וואו מען מעג טראגן און וואו נישט.
Locust Street







מען קען נאר טראגן פון  170 Locustביז די פארק אויף .locust cor. new hempshire
מען קען נאר טראגן אויף די ( sidewalkדי זייט פון  )Toms Riverאון אפילו נישט אויף
די גראז נעבן די .sidewalk
נאך  ,locust 071קען מען נישט טראגן.
פון  Woodbineביז  Rose Ct.קען מען טראגן אויף ביידע זייטן פון די גאס.
ווען מען גייט אריבער די אריינגאנג פון  ,Harrogateדארף מען אדורכגיין אינערווייניג.
פון נאך די  parkאויף  Locustקען מען נישט טראגן.
New Hampshire Avenue







פון  Locustביז  Swiss Mountainקען מען נישט טראגן.
פון  Swiss Mountainביז  North Mapleקען מען טראגן אויף ביידע זייטן.
פון  North Mapleביז  1844 Silvertonקען מען נאר טראגן אויף די ( sidewalkדי זייט
צו די  )9און אפילו נישט אויף די גראז נעבן די .sidewalk
ביי  corner Hickoryדארף מען אכטונג געבן נישט ארויסצוגיין פון די לעקטער .wires
פון  1844 New Hampshireאון ווייטער קען מעט טראגן אויף ביידער זייטן.
Silverton Road- Whitty Road- Route 9

 אויף  ,Route 9, Whittyאון  Silvertonקען מען נישט טראגן.
אויב האט איר שאלות אדער הערות ביטע רופט און לאזט א 737-618-0171 .message
צו הערן ערב שבת אויב די עירוב איז כשר ,רופט737-709-3773 :

Yes, there is an eiruv, but not all over!
You have to be very careful when carrying on the streets that are at the border of the
eiruv. Every person is responsible to find out exactly where you may carry and where
you may not.
Locust Street
 You may carry from 170 Locust until the park by Locust cor. New hampshire. You
may only carry on the sidewalk (the Toms River side) and NOT even on the grass
near the sidewalk.
 You may not carry past 170 Locust.
 From Woodbine until Rose Court, you may carry on both sides.
 When passing the Harrogate entrance, you must pass thru the inside.
 You may not carry from after the park on Locust.
New Hampshire Avenue
 You may not carry from Locust Street until Swiss Mountain.
 From Swiss Mountain until North Maple, you may carry on both sides.
 You may carry from North Maple until 1844 Silverton, ONLY on the sidewalk (the
side to Route 9) and NOT even on the grass near the sidewalk.
 By corner Hickory, you have to be careful not to walk outside of the electric wires.
 From 1844 New Hampshire and on, you may carry on both sides.
Route 9 - Whitty Road - Silverton Road
 You may not carry on Whitty, Route 9 and Silverton.

If you have any questions or comments, please call and leave a message. 732-806-1020
To hear if the eruv is kosher on erev Shabbos, please call: 732-719-3473

