
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול, פארט אויטאריטעט און לאגווארדיע געיטוועי ּפַארטנערס אנאנסירן פארענדיגונג 
פו קאנסטרוקציע אויף נייע טערמינאל איינריכטונגען ביי לאגווארדיגע עירפארט׳ס ערשטראנקיגע  

  Bטערמינאל 
  

׳ס  Bפארענדיגונג פון נייע פאסאזשיר איינריכטונגען צייכנט אפ גרויסער גרייכפונקט אין טערמינאל 
 ביליאן דאלערדיגע טראנספארמאציע   4

  
פאסאזשירן וועלן איצט דורכלעבן ״א גאנצער נייע לאגווארדיגע״ מיט נייע   Bאלע טערמינאל 

 געיטס, ברייטע קָאנקורסן, און ערשטראנקיגע באקוועמליכקייטן  
  

ברידזש און קָאנקורס, ווערט לאגווארדיע ערשטע עירפארט אין דער  -מיט׳ן עפענען פון צווייטע סקיי
   ברידזשעס-וועלט מיט צוויי פיסגייער סקיי

  
 אלס בעסטע עירפארט אין דער וועלט   UNESCOאנערקענט אינטערנאציאנאל דורך  Bטערמינאל 

  
גאווערנער קעטי האקול, פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק  

דער   פרענק סקרעמין האבן היינט געפייערט CEOקאטאן, און לאגווארדיע עירפארט ּפַארטנערס 
, אפצייכענענדיג א הויפט  Bפארענדיגונג פון נייע איינריכטונגען ביי לאגווארדיע עירפארט׳ס טערמינאל 

ביליאן דאלערדיגע טראנספארמאציע. די פארענדיגונג און עפענונג   4גרייכפונקט אין דעם טערמינאל׳ס 
דעצעמבער פון טערמינאל  ברידזש, און דער עפענונג אין -׳ס מערב סקייBפון לאגווארדיע טערמינאל  

B ׳ס צווייטער קָאנקורס, באדייט אז יעדע אנקומענדע און ארויסגייענדע פאסאזשיר ביי טערמינאלB  
׳סטע יארהונדערטיגע ארכיטעקטור און איינריכטונגען פונ׳ם געיט ביז׳ן  21געבויטע,  -וועט ערפארן ניי

גן וועלן איצט ארויסגענומען ווערן פון סערוויס ווע-גאס. אלע פון דער טערמינאל׳ס צייטווייליגע פיסגייער
. מיט דער פארענדיגונג פון דעם צווייטן פיסגייער בריק, וועלכס טוט 29בעפאר שבת, יאנואר 

אויך ווערן דער וועלט׳ס ערשטער   Bוועג, וועט טערמינאל  -אריבערשפאנען אן אקטיווע פליגער דורכפאר
 דזשעס.  ברי-עירפארט מיט טאפלטע פיסגייער סקיי

  

״די טראנספארמאציע פון לאגווארדיע עירפארט אויף אן ערשטראנקיגע דעסטינאציע וואס איז 
אינטערנאציאנאל אנערקענט פאר איר שיינקייט איז אן אינטעגראלע טייל פון אונזער דרייסטע בליק פאר  

ביליאן   4״די פארענדיגונג פון דעם  האט גאווערנער האקול געזאגט.א נייער תקופה אין ניו יארק,״ 
דאלערדיגע פראיעקט וועט העלפן צושטעלן א שפאגל נייע פאסאזשיר דורכלעבעניש פאר יעדער  

, און פארגרינגערן באהעפטונגען און שאפן אנגעהאלטענע איינדרוקן.  Bרייזנדער דורך טערמינאל  
האבן געהאלפן ערמעגליכן דעם היינטיגן גרייכפונקט, אזוי ווי מיר זעצן  קאנגראטולאציעס צו אלע וועלכע

 פאר ווייטער צו שאפן א גענצליך נייער לאגווארדיע עירפארט וואס איז ראוי פאר ניו יארק.״  
  

ווערסיי׳ אין דעצעמבער אלס ״בעסטער נייער  -׳ס ׳ּפריUNESCOאיז צוגעטיילט געווארן   Bטערמינאל 
ריּבאן פאנעל פון אינטערנאציאנאלע ארכיטעקטן פארזאמלט  - עירפארט אין דער וועלט״ דורך א ּבלּו



מיליאן סקווער פיס פון  1.35דורך דער יונייטעד נעישענס אגענטור. דער נייער טערמינאל אנטהאלט 
קאר פארקינג גאראזש, און נייע -3,000געיטס, א  35ן פיגורירט נייע טערמינאל איינריכטונגען או

שעיר אויטאס. דער  - אפ איינריכטונגען סיי פאר טעקסיס און סי פאר רייד-געדעקטע, באקוועמע פיק
טערמינאל טוט אנבאטן ערשטראנקיגע ריטעיל געשעפטן, א ריזיגע אויסוואל פון פארשידנארטיגע 

ווערק און באקוועמליכקייטן וואס שטעלן צו פאר קאסטומערס אן  רעסטוראנטן, שטוינענדע קונסט
׳סטע יארהונדערט רייזע דורכלעבעניש. פארבינדענע שאסיי פארבעסערונגען און  21ערשטראנקיגע 

שטיצנדע אינפראסטרוקטור זענען אלע געבויט געווארן בשעת דער טערמינאל איז געבליבן גענצליך אפן  
איצט   Bדער קאנסטרוקציע. מיט די אינעווייניגע ארבעט ביי טערמינאל  אין פונקציאנירנד דורכאויס

פארענדיגט, איז ארויסגענומען געווארן פון סערוויס דער פארבליבענער קליינער טייל פון דעם אלטן  
צענטראל טערמינאל געביידע און עס וועט באלד צעווארפן ווערן, מיט דעמאליציע ערווארטעט 

 .  2022יז פרילינג פארענדיגט צו ווערן ב
  

״דער היינטיגער אנאנסמענט   פארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאטאן האט געזאגט,
צייכנט אפ דער פארענדיגונג פון נייע פאסאזשיר איינריכטונגען ביי לאגווארדיע עירפארט׳ס טערמינאל  

B וועלכע איז לעצטנס גערופן געווארן ׳בעסטע נייע עירפארט אין דער וועלט׳ דורך ,UNESCO  ׳ס
ווערסיי׳. פון א פאסאזשיר הינזיכט, איז דער אלטער לאגווארדיע מער נישט  -׳ּפרי 2021פרעסטיזשפולע 

רט וועט בנימצא. מיר זענען געגאנגען פון ערגסטן צום בעסטן, עפעס וואס קיינער האט נישט געקלע
שאפט אן ערשטראנקיגע פאסאזשיר    Bמעגליך זיין ווען דער פראיעקט האט זיך אנגעהויבן. טערמינאל 

ערפארונג אין א פארנעם פון ערשטראנקיגע ארכיטעקטור, באגייסטערנדע פובליק קונסטווערק און  
 אינספירירטע קאנצעסיעס.״  - מערקווירדיגע, איקאנישע, ארטיג

  
״די פארט אויטאריטעט בלייבט רזיצער קעווין או׳טול האט געזאגט, פארט אויטאריטעט פא

אנטשלאסן צו פארבעסערן איר קאסטומער ערפארונג לענגאויס דעם ראיאן, און דא ביי לאגווארדיע  
אנטוויקלונג באלד פערטיג. די אויססטיליזירונג -עירפארט זעען מיר א הויפט שטאנדטייל פון דער ווידער

אין צוזאמארבעט מיט הויפט פארמישטע פארטייען, שאפט א ליכטיגער און צוציענדער  ,  Bפון טערמינאל 
דער גאנצער לאגווארדיע מאנשאפט האט  סביבה פאר רייזנדע, עירליין און עירפארט ארבעטער.

און מיר קענען נישט   Bגעארבעט אומערמידליך צו בויען אן ערשטראנקיגע איינריכטונג ביי טערמינאל  
 טאלץ.״  זיין מער ש

  

״עס איז צייט פאר ניו יארק סיטי זיך ווייטער  ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,
ארומצובאוועגן, און אן ערשטראנקיגע עירפארט דא אין קווינס וועט אונז העלפן דאס טון. דאס איז א  

רט אויטאריטעט, און אלע  גענצליך נייער לאגווארדיע, און איך וויל דאנקען גאווערנער האקול, דער פא
אונזערע צוזאמארבעטער וועלכע האבן עס ערמעגליכט. טאקע אזוי ׳זעען מיר אויפצוטון תכלית׳ אלע  

 אינאיינעם.״  
  

- ׳ס פארענדיגטע ווידערB״טערמינאל סיטי קאונסיל סּפיקער עדריענע אדאמס האט געזאגט, 
נטוויקלונג צייכנט אפ א הויפט גרייכפונקט אין לאגווארדיע עירפארט׳ס טראנספארמאציע אויף א א

ערשטראנקיגע איינריכטונג וואס אלע ניו יארקער און באזוך צוגלייך קענען זיך מיט דעם שטאלצירן. אלס  
ארדיע עירפארט זיך פארגעשטעלט פונדאסניי  איינע פון ניו יארק׳ס וויכטיגסטע געיטוועיס, ווערט לאגוו

אלס א הערליכער, מאדערנער, און צוציענדער עירפארט, און דער היינטיגער אנאנסמענט איז א  
איך דאנק גאווערנער האקול, דער פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און  דורכבראך צו איר פארענדיגונג.

טנערס פאר זייער אנטשלאסנקייט איבערצובויען אונזער  ניו דזשערזי, און לאגווארדיע געיטוועי ּפַאר
 וויכטיגער טראנספארטאציע אינפראסטרוקטור.״  -קריטיש

  
״דער ניו יארק דורכלעבעניש הויבט  ניו יארק סיטי קאונסיל מיטגליד פראנסיסקא מויע האט געזאגט,

מיר נעמען זיי אויף מיט  זיך אן דער מאמענט וואס רייזנדע קומען אן, און דאס מיינט פארזיכערן אז 



איינריכטונגען און סערוויסעס וואס שפיגלען אפ דעם היינטיגן טאג. לאגווארדיע עירפארט׳ס טערמינאל  
B   טראנספארמאציע דערגאנצעט אונזערע באמיאונגען צו באלוינען ניו יארק סיטי׳ס טוריזם, וועלכס איז

  .״19-א הויפט טרייבער פון אונזער ארטיגער עקאנאמיע און אונזער ערהוילונג פון קָאוויד
  

ויסער  ״היינט פייערן מיר א גרקווינס בארא פרעזידענט דאנאווען ריטשערדס דזשר. האט געזאגט, 
אנטוויקלונג פון לאגווארדיע עירפארט, וועלכס איז אן אריינגאנגס פונקט צו  -גרייכפונקט אין דער ווידער 

אנטוויקלונג -אונזער ראיאן און א הויפט טרייבער פון אונזער בארא׳ס עקאנאמיע. דער וויכטיגער ווידער
עם ערשטראנקיגן עירפארט וואס קומט  פראיעקט גיבט די פאמיליעס פון קווינס און גאנץ ניו יארק סיטי ד 

זיך זיי. א דאנק אייך גאווערנער האקול, דער פארט אויטאריטעט, לאגווארדיע געיטוועי ּפַארטנערס, און  
 די אלע וועלכע האבן געהאלפן דאס צו ברענגען צו דער ווירקליכקייט.״ 

  

עיטער ניו יארק גערי  פרעזידענט פון דער געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל פון גר
-״דער גרייכפונקט צייכנט אפ נאך א וויכטיגער טריט זיך ווידער לאבארבערא האט געזאגט,

פארצושטעלן דעם צוקונפט פון לאגווארדיע עירפארט אלס אן ערשטראנקיגע טראנספארטאציע צענטער 
יר אויסגעצייכנטע און מיט וואס ניו יארק קען זיך שטאלצירן. מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פאר א

וויכטיגער און טראנספארמירנדער  -ווירקזאמע פירערשאפט אין פירן אויף פאראויס דער קריטיש
קלאס קאריערעס מיט בענעפיטן פאר די  -פראיעקט, און אין דער זעלבער צייט שאפן טויזנטער מיטל

ייט. מיטגלידער פון דער געבוי  ארבעטנדע מענער און פרויען וואס מאכן פון דעם בליק א ווירקליכק-שווער
ווערט א   B׳ס טערמינאל  LGAאון קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל זענען אנטשלאסן צו פארזיכערן אז 

 גרונטשטיין פאר ניו יארק׳ס טראנספארטאציע אינפראסטרוקטור אויף פילע יארן אין דער צוקונפט.״ 
  

CEO  לאגווארדיע׳ס נייע  פון לאגווארדיע געיטוועי ּפַארטנערס פרענק סקרעמין האט געזאגט, ״
עם צוקונפט פון איז א גלארייכע דערגרייכונג פאר ניו יארקער איינוואוינער, פאר ד   Bטערמינאל 

פריוואטע צוזאמענארבעט קען אויפטון. עס זענען געווען א סאך  -אוויאציע, און פאר וואס א פובליק
אוועקמאכער, אבער פון אנהייב פון דעם פראיעקט אן האבן מיר געזאגט אז מיר וועלן ברענגען פאר  

דער גאווערנער׳ס אפיס   אונזער שטאט אן ערשטראנקיגן עירפארט. היינט, מיט דער פירערשאפט פון
און דער פארט אויטאריטעט, אונזער עקוויטי, פארוואלטונג און קאנסטרוקציע ּפַארטנערס, א רעקארד  

באזיצטע ביזנעסער און די אומוואקלדיגע שטיצע פו ניו יארקער, האבן מיר -צאל מינאריטעט און פרויען
׳סטע  21א גלענצנדע ביישפיל פון א איז  Bעס געברענגט צו דער מציאות. דער נייער טערמינאל 

יארהונדערטיגע עירפארט איינריכטונג פאקוסירט אויף פאסאזשיר ערפארונג און וואס עס קען אויפגעטון 
 ווערן ווען מיר ארבעטן אלע אינאיינעם.״  

  
 ברידזשעס צו סערווירן ״אינזל״ קָאנקורסן  -וועלט׳ס ערשטע טאפלטע פיסגייער סקיי

-׳ס מערסט אייגנארטיגע ארכיטעקטורעלע עלעמענטן, שפאנען די צוויי סקייBאלס איינע פון טערמינאל  
ו  רידזשעס איבער אקטיווע פליגער ליניעס, באהעפטנדיג די נייע, ליכטיגע אנקום און ארויספאר זאלן צב

דער טערמינאל׳ס צוויי קָאנקורס אינזלען, אלע פון וועלכע טוען אנבאטן די בעסטער פון איר סארט אין  
 קאנצעסיעס און באקוועמליכקייטן פאר פאסאזשירן.  

  
ברידזשעס האט ערמעגליכט פאר צוצובויען איבער צוויי מייל מער צו די פליגער  -די געבוי פון ביידע סקיי

וצירן פארשפעטיגונגען פאר אנקומער און ארויספארעראון וועט העלפן פארגרינגערן  וועי, צו רעד-טעקסי
קאסטומערס פעאיגקייט צו רייזן גלאטיג צו זייערע געיטס. עראפלאנען פארן שוין אונטער דער מזרח  

-און וועט קענען ערפאלגרייך דורכפארן אונטער דער מערב סקיי 2021ברידזש זינט פרילינג  -סקיי
׳ס  Bברידזשעס צו גרייכן טערמינאל -. פאסאזשירן וואס ניצן די נייע סקיי2022אנגעהויבן זומער  רידזש ב

 פארכאפנדע בליקן פון דער מאנהעטען סקייליין. -געיטס וועלן געניסן פון די אויג
  



  פיס אין דער הייעך איבער דער ערד, 60פיס אין די לענג און  482די צוויי פיסגייער בריקן, געמאסטן 
וויכטיגע אייגנשאפטן אין דער אויסשטעל פון דעם נייעם טערמינאל. די טאפלטע  -זענען געווען קריטיש

בריקן מאכן א שטארק רושם פון אן ארכיטעקטורעלע הינזיכט, און טוען אויך פארזיכערן אז פליגער וואס  
 טס.  פארן אדורך האבן צוויי וועגן אריינצופארן אדער ארויסצופארן פון זייערע געי

  
ברידזשעס פאר צוטריט לצו -ניצן שוין קאסטומערס איינע פון די פארענדיגטע סקיי 2020זינט 

׳ס מזרח געיטס. די אויסשטעל פון די נייע טערמינאלס צווילינג אינזלען קָאנקורסן גיבן מער Bטערמינאל 
פלאץ און אויסוואל פאר פליגער ביים ארויספארן און ביים אנקומען. פריער האבן עראפלאנען געקענט  

 ארויס.   בלאקירט ווערן וויבאלד עס איז געווען נאר איין וועג אריין צו די געיטס און איין וועג
  

 איבער די לאגווארדיע איבערבויאונג פראיעקט  
איז א ברייטע פלאן צו אויפבויען א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד אויפגעדעקט געווארן   2015אין 

'סטע יארהונדערט פאסאזשיר ערפארונג אויסגשטאט מיט  21קלאסיגע,  -מיט׳ן ציל צו שאפן א ערשט
גען, הערליכע ארכיטעקטור, מער רווחות'דיגע געיטס און א פאראייניגטע  מאדערנע קליענט איינריכטונ

ביליאן דאלערדיגע פראיעקט, צוויי דריטל פון וועלכע איז אויסגעצאלט   8טערמינאל סיסטעם. דער  
געווארן דורך פריוואטע פינאנאצירונג און עקזיסטירנדע פאסאזשיר באצאלונגען, האט זיך אנגעהויבן אין 

2016 . 
  

 3,000פארקינג גאראדזש געעפנט מיט איבער   B, האט זיך דער נייע טערמינאל 2018ין פעברואר  א
פארקינג פלעצער און א שטאק געווידמעט פאר אובער, ליפט און אנדערע טעקסי קאר סערוויסעס. אין  

נייע געיטס און דער ערשטער נייע קָאנקורס אין  18איז דער ערשטער פון די  2018דעצעמבער 
האט דעלטע לופטליניע געעפנט איר ערשטע   2019געעפנט געווארן. אין אקטאבער   Bערמינאל ט

זענען די פרעכטיגע נייע אנקום און ארויספאר זאלן אין   2020קָאנקורס און זיבן נייע געיטס. אין יוני 
 געעפנט געווארן.    Bטערמינאל 

  
געעפנט אירע ערשטע געיטס, און   Bערמינאל  האט א צווייטער נייער קָאנקורס ביי ט 2020אין אוגוסט 

. דעלטע'ס נייע אנקום און ארויספאר זאלן אין  2021באלד דערנאך געעפנט נאך געיטס אין דעצעמבער 
  B. לאגווארדיע עירפארט׳ס טערמינאל 2022איז באשטימט געעפנט צו ווערן אין פרילינג  Cטערמינאל 

ווערסיי׳, דער אלוועלטליכער ארכיטעקטור און  -רי׳ּפ 2021׳ס UNESCOהאט לעצטנס באקומען דער 
דער באדייטנדער געווינס ערפילט  . בעסטער נייער עירפארט אין דער וועלטאויססטיליזירונג פרס, פאר 

אג צו טראנספארמירן וואס איז אמאל גערעכנט געווען אלס דער לאנד׳ס ערגסטע  דער אגענטור׳ס צוז 
 עירפארט אויף אן ערשטראנקיגע איינריכטונג וואס איז צווישן די בעסטע אין דער וועלט.  
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