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פאריגע וואך  - .קרית טאהש
איז , פרייטאג צונאכטס

פארגעקומען א גרויסע 
 ווי צענליגע, דעמאסטראציע

טויזנטער אידן האבן 
אויסגעשריגן זייער ווייטאג 

וואס דער , אנטקעגן דעם רעזשים
נייער ראש הממשלה משה 

 . ראטמאן האט איינגעפירט
דער דעמאסטראציע איז 

אינעם צענטראלן , פארגעקומען
עס זענען , ד פון באבריאנד"ביהמ

אימפארטירט געווארן ספעציעל 
י לכבוד "נייע פארענטשעס פון א

 .  פראטעסטדעם
רעדעס זענען געהאלטן 

ווי עס זענען , געווארן
ארויסגעברענגט געווארן דער 
גרויסער ווייטאג פונעם פאלק 

און ווען , אנטקעגן דעם רעזשים
אין איינע פון די רעדעס איז 

אז מען , באהויפטעט געווארן
וואלט געדארפט צוריקברענגען די 
, פריערדיגע פינאנץ מיניסטארן

, עמרם ניימאן. ון מרשלום א. מר
האט עס דער המון אויפגענומען 

ווען עס האט , מיט גרויס פאטאס
אבגעדינערט הילכיגע 

 .פאטשערייען אין זאל
דער עולם איז געווען זייער 

און האבן , שטורמיש געשטימט
אלע וויילע אויסגערופן ווילדע 

און ווען איינער פון די , סלאגאנען
ואס  ו-נידריג ראנגיגע ארבעטער 

איז באוואוסט אלס קליינקעפיגער 
העצער וואס זוכט פאבליסיטי 

 האט -ווען ער קען און ווי ער קען 
האט , זיך באוויזן אויפן פלאץ

דאס ארויסגערופן א ווילדע 
און  מען , רעאקציע ביים המון

האט אנגעהויבן צו שרייען 
ביז ער , לאזונגען אויף זיין חשבון

ע האט זיך נאך א לאנגע ווייל
געקענט שווער ארויסזען פון 

 .דארט
, א קליינע וויילע נאכדעם

האט זיך באוויזן דער ראש 
און דער המון איז , הממשלה

, גענצליך ארויס פון קאנטראל
: מען האט אנגעהויבן שרייען

ראטמאן ארויס פון אונזער "
ראטמאן הער אויף !" "שטאט

אזוי !" ן'טעראריזירן דעם רבי
דארפט ווייט אז מען האט גע

האבן פאליצייאישע הילף צו 
פארטרייבן דעם געדיכטן המון 

 ,פון דארט
תיכף נאכדעם איז 
פארגעקומען א ענגע אסיפה 
אינערהאלב די ראטמאן 

ווי מען האט , אדמיניסטראציע
אדורכגערעדט וואס פארא 
עפעקטן אזא פראטעסט קען 

 .האבן אויף די פארטיי

א ווארטזאגער פון די 
ראציע האט ראטמאן אדמיניסט

אז עס איז געווען א , געזאגט
דורכפאל פאר די ראטמאן 

און אז די פארטיי האט , פארטיי
, געליטן א שטארקן קלאפ

דורכדעם וואס מען האט נאכן 
פראטעסט גענומען אנקעטעס 

און מען האט , פונעם עולם
געזען אז די ראטמאן פאולס 
שטייען גאר שוואך ווי קיינמאל 

 .פריער
 


 

 גרויס -בויבריאנד קאנאדא 
כַאָאס הערשט אין שטאט מיט 
איבערפלוס פון אלע ערליי 

 .ליפלעטן
אין שטאט הערשט יעצט אין 
די צייט א גרויסער כַאָאס און 

ווען יעדער איינער , צימישעניש
וואס האט די מעגליכקייט צו 
, שרייבן נעמט פאפיר און פענע

און שרייבט אראפ קלאר 
, ץ אויף ווייסגעשריבן שוואר

ארויסברענגענדיג דערויף זיין 

און שפרייט עס , גרויס ווייטאג
 .אויס אין שטאט

 שאלות -צענדליגע ליפלעטן 
 שונד -ותשובות צעטלעך 

 ווערן אויסגעשפרייט – צעטלעך
טאג טעגליך ווי א ווייסע שניי 
צודעק ווי אויך פאשקעווילן 

, פארפלייצן די שטאט, צוגלייך
ז מען קען שוין אזוי ווייט א

כמעט נישט גיין קיין פאר טריט 
אן זיך באגעגענען מיט , אין גאס



 

  
  

 אין די -קיובעק קאנאדא 
טעג זענען פארגעקומען לאנגע 
טעלעפאן געשפרעכן קיין 

ווי די רעגירונג האט , לאנדאן
דארט סטאנציאנירט א גאלד 

נגט אריין א וואס דאס ברע, מינע

 



 

דורכן אראפקומען טיילן דאס 
געהאלט פאר אפאר וואכן 

ווי דער ראש הממשלה ) צוריק
ייגט א שווארצן האט אראפגעל

און , מצב פונעם שטעטל
געבעטן אז ער זאל איהם צושיקן 

עפעס אויף מיט וואס 
 .איבערצוקומען דעם מארגן

בתוך הדברים האט דער 
, ראש הממשלה ארויסגעברענגט

אז דער רבי זאל זיין געזונט האט 

 ]5   פארזעצונג אויף זייט[

 ]6   פארזעצונג אויף זייט[

 .גרויסער הכנסה פאר די מוסדות
דער טעלעפאן געשפרעך איז 

צווישן דעם , גערעדט געווארן
מיט די אנפירער , ראש הממשלה

פונעם פריערדערמאנטן גאלד 
, באקאנט צווישן עולם(, מינע
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רייטאג די פארגאנגענעם פ
איז פארגעקומען א , פורים

ן 'גרויסער באזוך ביים רבי
דורך די געוועזענע , א"שליט

און ', פינאנץ מיניסטארן שיחי
דער רבי האט זיי זייער ווארים 

ווי עס האט מעיד , אויפגענומען
געווען צהלות פניו בשעת די 

 .אויפנאמע
טראץ דעם וואס עס זענען 
געווען געוויסע שטערונגען מצד 

ווען מען , די ראטמאן פארטיי
האט זיי פרובירט אפצוהאלטן 
, הן מיט כח והן מיטן כח התורה

דאך איז דער באזוך צושטאנד 
 .געקומען אויף א שיינעם אופן

דער רבי האט זיך זייער 
און ער האט , דערפריידט מיט זיי




 
זיך אויסגעדריקט אויף זיי מער 

מיינע "ווי איין מאל מיטן לשון 
 ".קינדערלעך

צום סוף האט זיי דער רבי 
שיין געזעגענט און 

און זיי זענען , אנגעוואונטשן
אוועקגעגאנגען פון דארט מלא 

 .חיזוק אויף ווייטער
מען גיבט אונז איבער אז עס 
איז געווען מיט א שטארקן 

און גלייכצייטיג א , סוקסעס
גרויסער דורכפאל פאר די 

ווען שבת ביי , ראטמאן פארטיי
א "האט דער רבי שליט, די טישן

די גאנצע צייט ארויפגעשיקט 
שריים פאר די געוועזענע פינאנץ 

און אויך פארן , מיניסטארן
, געוועזענעם אויסערן מיניסטער

 .בצהלות פנים

היות די עקאנאמיע אין קרית 
טאהש איז זייער געשטיגן אין די 

און עס האלט , טיגע צייטןלעצ
 .אויף גאר הויכע שטאפלען

די סטאטיסטיקער שאצן (
אז דאס איז צוליב דעם וואס , אפ

די רעגירונג האט זיך 
איינגעשפָארט צענדליגע 

מיטן , טויזנטער דאלארן
קלאב -אפשפַארן דעם קידוש

וואס דאס איז , פארן ליינען
געווען א גרויסער לאך אינעם 

 )יערליכן בודזשעט



 

האבן די פירער פון וויא רעיל 
וועגן דאס , מודיע געווען

גרינדונג פון א נייעם אפטיילונג 
, פון זייער סובוועי סיסטעם

דער , דאהי אין קרית טאהש
פלאן איז אז עס זאל זיך עפענען 

, beth halevy 196אויף 
דארטן ווי עס איז געווען די 

 .מקוה
עס וועט אויך זיין דארטן 

אויטאמאטישער צוגעשטעלט אן 
וואס ווער עס פארט , מאשין
וועט קענען אריין לייגען , אסאך

א קארטעל אין מאשין און עס 
 .וועט זיך עפענען

א ווארטזאגער פון די פירמע 
 באציענדיג זיך אויף די -

וואנדאליזם וואס איז דארטן 
 -לעצטנס אסאך פארגעקומען 

אז די פירמע וועט , האט געזאגט
, א געלעגנהייטנישט דוכלאזן אז

און וועט נעמען שריט אז דער 
פראיעקט זאל דורכגעפירט 

און , סיי מיט שטערונגען", ווערן
 ".סיי אן שטערונגען

שפעטער האט דער 
אויבדעמאנטער ווארטזאגער 

 
פארציילט פאר אונזער 

אז מען האט , קארעספענדאנט
ארויפגעלייגט א אנשרעקנדער 
, און אנרייצנדער טיגער בילד

אז די , ן טויערהעכער
וואנדאליסטן זאלן זיך אפשרעקן 

און זאלן מיינען אז עס , פון דעם
 דארטן באהאלטענע איז דא
 .ווידעא-שטריימל

ווי אויך האט ער געזאגט 
אז עס קען אויך , מיט אייפער

צוריקהאלטן אנדערע עלעמענטן 
פון זיך אריינכאפן מיט צוויי 

 .ג.ד.אויף אמאל א
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  ]10פארזעצונג אויף זייט  [
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די ראטמאן רעזשים האט זיך 
אנגעהויבן מיט בערך פיר יאר 

אייגענטליך האט זיך עס , צוריק
ווען ער , אנגעהויבן נאך פארדעם

איז אריינגעטרעטן אלס א נידריג 
ן 'ראנגיגער ארבעטער ביים רבי

ער האט שטארק , אינדערהיים
געארבעט כדי זיך 

ן אנצוקומען או, ארויפצוארבעטן
 .צו א הויכן פאסטן

פון געהיימע נייעס קוועלער 
אז ער האט , האבן מיר געהערט

שוין דעמאלס געשטרעבט צו 
ווערן ראש הממשלה אין די 

 .ער מדינה'טאהש
, נאכן ארבעטן א לאנגע צייט

איז ער אנגעקומען צו א הויכן 
נעמליך איז ער , פאזיציע

אויפגענומען געווארן אלס גבאי 
 .ן' רביביים

 ווי די -, בערך א יאר צוריק
אויבנדערמאנטע נייעס קוועלער 

 האט -האבן אונז איבערגעגעבן 
ער אנגעהויבן צו פלאנירן וויאזוי 
צו פארכאפן די מאכט אן קיין 

 .שאס
און ער האט פאררופן אן ענגע 

צווישן זיינע , און געהיימע אסיפה
געטרייע קעמפפער און 

 צו וויאזוי דאס, ראטגעבערס
עס איז געווען זייער , פָארסירן

ווען עס זענען , היציגע וויכוחים
-געווען עטליכע מיינונגס

צווישן זיי , פארשידענהייטן
וויאזוי מען זאל דאס אויספירן ווי 

 .געהעריג
א טייל האבן געהאלטן אז מען 
דארף זען צו האבן דעם פאלק 

און ווידער , אויף זייער זייט
זאגט זייער אנדערע האבן ארויסגע

אז מען זאל זיך באנוצן , מיינונג
און , מיט מיליטערישע מאכט

 .אינטערדריקן דעם פאלק מיט כח
ווידעראום די מער ליבעראלע 

מיטגלידער -געשטימטע פארטיי
אז עס וועט , האבן געהאלטן

ברענגען צו אן ערנסטער 
, אויפשטאנד פונעם פאלק

אנטקעגן דעם האבן די 
מיליטאנטישע פארטיי 

אז דער , מיטגלידער געזאגט
פאלק אדער אפילו א חלק פונעם 
פאלק וועט ממילא זיך אנטקעגן 

 .שטעלן אקעגן די פארטיי
צום סוף איז מען געבליבן ביי 

אז א חלק פאלק וועט , א טאלק
וועגן דעם , מען סייווי נישט האבן

וועט מען פרובירן צו צוטיילן 

דאס פאלק אין צוויי פארטייען 
און מען , דורך אלע מיני מיטלען

וועט זיך שטעלן אויף איין זייט 
און אזוי וועט מען , פונעם פאלק

ייטע האבן כאטשיג האבן די צוו
חלק פונעם פאלק אויף זייער 

 .זייט
און כדי צו באפרידיגן די 

האט , פעסימיסטישע מיינונגען
אז , מען אנגענומען אן החלטה

אויב דער גאנצער פאלק וועט 
דעמאלס , זיך אנטקעגן שטעלן

וועט מען אננעמען די מיינונג 
-פון די מילעטאנטישע פארטיי

און מען וועט זיך , מידגלידער
שט רעכענען מיטן דעת בכלל ני
און מען וועט נוצן , הציבור

און מיט , מיליטערישע מאכט
דעם האט מען געשלאסן די 

 .פארזאמלונג
באלד דערויף האט ער 
אנגעהויבן ארויפצוטרייבן די 

און , פאטריאטיזם ביים המון
ווען ער האט געזען אז דער באדן 

האט ער , איז שוין רייף
אנגעהויבן צו באשולדיגן 

טשן אז זיי זענען נישט מענ
האט ער , געטריי צום לאנד

דערנאך געגרינדעט א נייע 

וואס זיי זאלן זיך , ארגעניזאציע
 .באפאסן דערמיט

ווי אויך האט ער געגרינדעט 
, א מיליטערישע געריכט הויז

וואס האט געארבעט מיט א 
געמיינזאמע ארבעט האנט ביי 
האנט מיט די נארוואס 

 . ציעגעגרינדעטע ארגעניזא
די געריכט איז געזעסן צוויי 

און אנגענומען , מאהל א וואך
א טייל , באשוליגונגס קעיסעס

נט צו 'פסק'האבן זיי גע
און א טייל , דעפארטירט ווערן

האבן געדאפט זיין אונטער הויז 
און עס זענען אויך , ארעסט

געווען געציילטע וואס מען האט 
זיי פאראורטיילט מיט 

 .ליקווידירן
אויך האט ער ווי 

ארומגעשיקט געהיימע שלוחים 
וואס זאלן ארומגיין צווישן די 

און זיי אנהעצן אנטקעגן , מאסן
אזוי אז דער , די באשולדיגטע

המון עם זאל נישט ווערן 
אנגעהיצט אנטקעגן זיינע ווילדע 

 .טאקטיקן
זיין : זכרון אויפפרישונג(

טאקטיק איז ווי אויבנדערמאנט 
,  אגענטןארומצושיקן, געווען

אבער מען זאל נישט וויסן אז עס 
און אויך מען , קומט פון איהם

זאל נישט כאפן אז מען גרייט דא 
צו דאס פעלד פאר א 

 .)נאכקומענדיגע אקציע
אזוי איז עס אנגעגאנגען 

ביז , אפאר יאר מיט די טעראר
נאך צוויי יאר האט מען 
צוזאמענגעזעצט נאכאמאל א 

אט און מען ה, געהיימע אסיפה
באשלאסן אז עס איז שוין 
געקומען די צייט אנצופאנגען 

אדער ווי עס איז , דעם פוטש
: דארט אנגערופן געווארן

 ".אפעראציע בני לוי"
האבן , נאך אינעם זעלבן טאג

זיי אנגעהויבן ארומשיקן 
אפענערהייט אז מען זאל 
רעוואלטירן אנטקעגן די 

מען האט אנגעהויבן , רעגירונג
, ען האט געקענטהעצן וועמען מ

און ביז אפאר וואכן האט זיך 
אפיציעל געגרינדעט די ראטמאן 
, פארטיי אונטערן נאמען בני לוי

מיט שטיצע פון אסאך 
 .איינוואוינער פון לאנד

  ]5  פארזעצונג אויף זייט[
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אין ליכט פון די לעצטע 
האט דער , געשעענישן אין לאנד

ראש הממשלה מחליט געווען צו 
בויען א נייעם מצה בעקעריי פארן 

 .ן'רבי
וואס ווי באקאנט פלעגט דער 
רבי אייביג באקן די מצות נישט 
, אינעם געהעריגן מצה בעקעריי

נאר אין א פריוואטע מצה 
 .בעקעריי

אבער יעצט האט דער ראש 
אז , הממשלה זיך ארויסגעזאגט

ער וויל נישט מער אז דער רבי 
זאל באקן אינעם פריערדיגן מצה 
, בעקעריי וועגן געוויסע סיבות

ל כן האט ער געזוכט א אשר ע
 .פלאץ ווי צו בויען א נייעם

, און נישט לאנג האט גענומען
און ער האט ארויסגעזאגט זיין 

אז מען זאל עס מאכן אין , מיינונג
-א שטיבל נעבן דעם אלטן קידוש

ווי עס איז היינט צוטאגס א , קלאב
 .מילך פאבריק

דער החלטה איז געקומען 
 נאכדעם וואס דער ראש הממשלה
האט שוין אן אלטן נקמה פלאן 
אויפן אייגנטומער פונעם מילך 

נאכדעם וואס ער האט , פאבריק
אין די לעצטיגע צייטן נישט 
אויסגעפאלגט ווי געהעריג א 

וואס איז , געוויסער באפעל
געקומען פון די הויכע 

 .פענצטערס
אין די גאס איז מען זייער 
אויפגעברויזט אויפן גרויזאמען 

אס דאס איז נאך א וו, אורטייל

לאנגע צייט וואס ער רעגירט 
און גיבט , שוין אזוי אויפן פאלק

ארויס באפעלן מיט אורטיילן אן 
און אן זיך , קיין שום געריכט

רעכענען בכלל מיט יענעמס 
 .געפילן

, ווי עס איז שוין באקאנט
דער לאזונג וואס דער ראש 
הממשלה האט ארויסגעזאגט פון 

אז , למדיםזיך פאר די ארימע מ
ווילאנג זיי דארפן נאכנישט גיין 
אין השבת אבידה זיך 

דארפן זיי , אויסקליידן דארט
נאך צאלן ווי געהעריג שכר 

וואס האט אויך זייער , לימוד

אז , אויפגעברויזט דעם המון
מען האנדלט דא מיט א 
דיטאקטור וואס האנדלט מיטן 
עולם אן קיין שום געוויסנהאפט 

 .אין זיך
ר המון האט זיך אבער דע

איינגעשטילט נאכדעם וואס דער 
 אויפן -ראש הממשלה האט 

 -באפעל פון זיינע ראטגעבערס 
געצאלט געהאלט פון אפאר 

 . וואכן
האט זיך דער , אבער יעצט

, עולם פריש אויפגעוועקט
זעענדיג אז דאס איז זיין אלטע 

אז נאך יעדע זאך , סטראטעגיע
ווארפט ער צו , וואס ער טוט

ן עולם צו לעקן נאך א פאר
און מען איז זייער , ביינדל

 ,אויפגעברויזט
די אנאליזער זאגן אז עס 
הערשט אין די גאסן א רעוואלט 

און אויב מען וועט עס , שטימונג
נישט אפשטעלן וועט עס 
צוברענגען צו אן ערנסטער 
 . רעוואלט אנטקעגן די ממשלה

 






  
 

אדער מיט א , א ליפלעטל
אדער גאר , ליפלעטל אויסטיילער

 אדער -מיט איינער וואס וויל 
 ארויסגעבן אזוינע -גייט 
 .ליפלעטן

אז , די יודעי דבר גיבן איבער
די רעגירונג וועט בקרוב 

-ּפיקאנפיסיקירן אלע קַא

און מען וועט אנהויבן , מאשינען
צו האלטן קאנטראל אויף יעדע 
קַאּפי וואס ווערט ארויסגעדריקט 

ווי אויך וועט , דא אין שטאט
מען שטעלן גארדס אינדרויסן 

-ביי אלע קַאּפי, פון שטאט
אז קיינער זאל זיך , צענטערן

נישט ארויסכאפן און מאכן 
 .קאפיס אן ערלויבעניש

 

 ]1   זייטפון פארזעצונג [




 
מיט גרויס סאטיפיקאציע איז 

 ,ידיעהאויפגענומען געווארן די 
אז אזוי ווי עס איז איינגעפירט אין 
די גארער וועלט בכל תפוצות 

 אז שבת פרשת זכור איז ,ישראל
מען מכתיר אחד מבני הקהילה 

 און במשך די ,בתורת פורים רב
גענצע צייט פון שבת זכור ביז נאך 

 און ביי אנדערע איז עס ,פורים
 פירט ,זאגאר ביז נאך שושן פורים

 .ער זיך אלס רב
און מען דערציילט אז דער 
מנהג גייט שוין צוריק ביזן 

 וואס ער פלעגט ,צאנזער רב

אליינס מכתיר זיין א פורים רב 
 ווי אויך דערציילט ,יאר נאך יאר

יהונתן ' מען פון די צייטן פון ר
 ווען ער האט ,אייבעשיץ

געלערנט אין ישיבה בימי 
 אז ער איז געווען פורים ,ילדותו

רט נאכדערציילט  און עס ווע,רב
א גאנצע געשיכטע וואס איז 
אנגעבליך פארגעקומען דארט 

 .בשעתו

מען פירט זיך אויך אז דער 
דיגע 'פורים רב זאגט פורים

 וואס טארן נישט קלעפן ,תורות
, איין ווארט צום צווייטן

געווענדליך פירט מען זיך 
אויפצונעמען איינער וואס איז א 

 וואס ער ,ס ופוסקים"בקי בש
ל וויסן וויאזוי צוזאם צו זא

ווארפן פון דא און דארט אן דעם 
וואס עס זאל שטימען איין 

 און וויבאלד ,ווארט צום צווייטן
וועט ער וויסן , ער קען
עלן עס זאל גארנישט טאויסצוש
 ווי אויך האט מען שוין ,שטימען

געהערט פון אזעלכע מקומות 
וואס מען פלעגט זיך פירן 

זא איינעם אויפצונעמען דוקא א
 ווייל ,וואס קען נישט גארנישט

אויב ער קען נישט וועט עס 
 .ממילא נישט שטימען

אזוי אויך האט מען ביי אונז 
ה מיט גרויס "אין שטעטל ב

 דוכגעפירט א קרוינונג ,סוקסעס
 במעמד ,פאר א נייעם פורים רב

טאקע שבת , רבבות אלפי ישראל
ד "זכור אינעם צענטראלן ביהמ

 ווען , פארן ליינען,דפון באבריאנ
ד האט זיך "דער גבאי פון ביהמ

אויפגעשטעלט און ממנה געווען 
 און דער המון האט ,א פורים רב

עס טאקע אויפגענומען מיט 
 ווען דער עולם ,גרויס פרייד

האט אויסגעשריגן מיט גרויס 
מזל !  מזל טוב,צופרידענהייט

 !טוב
און מיר ווילן איהם טאקע 

 זאל קענען  ער,דא אנוואונטשן
 און זאל ,ממלא זיין תפקידו

קענען צופריעדן שטעלן די 
  ,ט"קהילה הקדושה עצהיו

 


און אראפגעווארפן , רעוואלוציע

און , די פירער פון לאנד
 .איבערגענומען די פירערשאפט

באלד דערויף וואס ער האט 
האט , שוין געהאט דעם בענקל

ער זיך גענומען דרייען מיטן 

נאכדעם וואס עס איז שוין 
, געווען אן אפיציעלער פארטיי

איז שוין די זאך געגאנגען פיל 
און ביז אפאר חדשים , גרינגער
ען געמאכט די געפלאנטע האט מ

און טוהן ווי עס , עולם ביים נאז
אבער דא האט , שמעקט איהם

די שוין דער המון דערשפירט 
, גליקן וואס מען האט פון איהם

און מען האט שוין געוואלט 
אבער מען האט , צירוקציען

דערזען אז עס איז שוין צו 
 . שפעט
 

פאלגט נאך מיט 
 שפאנונג קומענדיגע וואך

 ]4   זייטפון פארזעצונג [
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און , נישט געקענט עסן אפאר טעג
האט כסדר געפרעגט צו די 

ווי אויך , דאניימאנס זענען נאך 
האט ער זיך נישט געקענט שטעלן 

פרעגנדיג די זעלבע , דאווענען
און ממש מען זעט ווי עס , פראגע

און , טרעט צו צום רבינס געזונט
די גאנצע פראגע וועגן די ניימאנס 
איז נישט מער ווי א געזונטהייט 

 .ן'פראגע פארן רבי
ווי אויך האט ער איהם 

ן א אז מען וועט גרינד, געזאגט
געהעריגע וועד פאר די געלטער 

וואס זיי , וואס וועלן אריין קומען
אכטונג , זאלן שטיין על המשמר

צו געבן אז דאס געלט זאל גיין 
 .נאר אויף היימישע מקומות

דער טעלעפאן געשפרעך האט 
ווען דער ראש , זיך פארענדיגט

הממשלה האט ארויסגעברענגט 
אז ער ווערט ממש מחוזק 

, אס ער רופט איהםדורכדעם וו
איך מוז אייך : "און האט געזאגט

איך באקום ממש , זאגן
אקסעדזשין פון יעדעס ווארט 

 ".וואס איך רעד מיט אייך
אז די , מען שפעקולירט

אדער , געשפרעכן איז א דורכפאל
ווייל וויפיל , וועט זיין א דורכפאל

 ?קען מען ציען פון איין מענטש
האט מען , אבער גלייכצייטיג
אז עס איז , אויך באהויפטעט

נישט באקאנט צווישן דעם המון 
עם וואספארא שיינע 

אויסשפראכע אונזער ראש 
ווי עס גיסט זיך , הממשלה האט

מיט , פון דארט שיינע מאמרים
וואס , בליציגע פערל ווערטער

מען האט כסדר געהערט פון זיין 
 .מויל בשעת די געשפרעכן

 

ווי שוין געמאלדן אין אונזער 
' הקרי"קאנקורענט צייטונג דער 

 אדער ווי עס -" לפני כסא כבודך
נקבים "דער , פלעגט זיך רופן

 אז מען האט שוין -" חלולים
געמאכט גרויס פארשריט ביים 

בויען די נייע דירות פארן היימישן 
 .ציבור

וואס ווי באקאנט הערשט א 
, גרויסער ענגשאפט צווישן עולם

און עס איז שוין צייט מרחיב צו 
און ווי שוין , זיין די גבולי קדושה

באקאנט פארן עולם טוט מען 
און , שוין א לאנגע צייט דערין

מען האלט שוין אט אט ביים 
 .כמעט אריינמופן

על כן ווילן מיר מעלדן מיט 
דער ארבעט איז : גרויס פרייד

 !ה אנגעהויבן"שוין ב
און , נאך גרויס מי און פלאג

ווי אויך נאך אסאך מוטשענישן 
ביי די דרויסענדיגע רעגירונגס 

וואס האבן נישט אזוי , באאמטע
, שנעל געוואלט איינגיין דערויף

איז נאכדעם וואס מען האט זיי 
דערמאנט ווי שנעל מיר האבן 
, יסגעלייזט דעם גארבעטש קריז

וואס ווי באקאנט איז עס געווען (
) א געוואלדיגער חילול באבריאנד

זענען זיי ענדליך איינגעגאנגען 
אויף אנצוהויבן די ערשטע פאזעס 

 .פונעם בויען
און לעת עתה קענען אלע פון 

אז אין , שטאט זיך איבער צייגן
ד אבריכים "פארנט פון ביהמ

שטייט מאיעסטעטיש א גאר 
וואס מיט , גרויסער טראקטאר

ת בויען "דעם וועט מען בעזהשי
 .די נייע דירות

יעצט אז מען האט שוין 
דורכגעבראכן די ערשטע 

האפן מיר אז די , שוועריקייט
איבעריגע וועט שוין גיין גאר 

און מען , געשווינד און געשיקט
וועט שוין בקרוב זען באריכטען 

 .די אנהויב פונעם בוי ארבעט
 








 ]1   זייטפון פארזעצונג [




 

 זיין האט זיך ארויסגעשטעלט צו
יער שטארק אנטקעגן דעם זי

אז עס וועט , זאגענדיג, פלאן
שעדיגן דעם זיכערהייט פונעם 

 .לאנד
אין ליכט פון די 

, זאגן די אפשאצער, אנטוויקלונג

אין די לעצטיגע טעג דרייט 
זיך ארום א מעלדונג פון אן 

אז , אומבאקאנטן נייעס קוואל
עס וועט געעפנט ווערן א נייעם 

א אין שטעטל בקרוב ד
, נעבן קרית טאהש, באבריאנד

און , ד און א מקוה"מיט א ביהמ
אנדערע גיבן צו אז עס וועט 
אפילו האבן א דרייער 

 .אריינצוגיין אין מקוה
דער פלאן ווערט זייער 
, געשטיצט פון אלע פארטייען
, און פון אלע פארטיי מיטגלידער
 אויסער דער ראש הממשלה וואס

אז עס וועט מעגליך דערפירן צו 
א קריג צווישן דעם ראש 
הממשלה און זיינע ראטגעבער 

און מען , און פארטיי מיטגלידער
, ף איהם א פוטשוועט מאכן אוי

און אראפווארפן איהם פון די 
צו די צופרידענהייט פון , מאכט

די ברייטע מאסען פון אלע 
צו די , און נאכמער, שיכטן

צופרידענהייט פונעם ראש 
 .ס אייגענע מענטשן'הממשלה
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שעדיגט נישט די זיכערהייט פון 
די פאראייניגטע שטאטן דארפן 

אויך ,  אריינמישןזיי זיך נישט
האבן זיי אויסגעשלאסן די 
מעגליכקייט אז די געריכט וועט 
פארלאנגען אריבערצופירן דעם 

אבער , פראצעס קיין אמעריקע
גלייכצייטיג האבן זיי קלאר 

אז אויב מען וועט , ארויסגעזאגט
, יא אריבערשיקן אזא פארלאנג

 .וועלן זיי עס מוזן אננעמען
 

ז א, די סטאטיסטיקער זאגן
וועט , נאכן באזייטיגן די רויבער

נעמען אן עק צו א גאר לאנגע 
עפאכע וואס האט נישט 
אויסגעקוקט אז עס וועט נאך 

 .אמאל נעמען אן עק
 

מעגליך געהאט פארדעכטיגטע 
 .פאסאדזשירן

גלייך דערנאך האבן זיך 
און , יינגעמישט די אר סי עם פיאר

אוועקגענומען דעם קעיס פון די 
און זיך , לאקאלע פאליציי

גענומען איבער די זאך מיט א 
צוזאמען האנט , אייזערנעם האנט

, ביי האנט מיט די אינטערפאל
וואס פירט אן מיט אן העפטיגן 
, אקציע איבער די גאנצע וועלט

מער דעטאלן זענען נישט 
ל די גאנצע אר סי וויי, באקאנט

עם פי ארבעט איז אונטער א 
און זיי לאזן , טאטאלן געהיימניס

נישט ארויסרינען קיין שום 
 .דעטאל

די עף בי איי פון אמעריקע 
האט נישט געוואלט קאמענטירן 

זאגענדיג אז ווילאנג עס , דערויף

גרויס אויפברויז הערשט אין 
ווען מען איז געוואר , קרית טאהש

געווארען פון דעם אויפדעקונג אז 
רשוואונדן געווארן פון עס איז פא

די טרעזשורי דעפארטמענט פון 
די רעגירונג אינסטאנצן פינף 

 .מיליאן דאלאר
ווען עס איז ארויסגערינען די 
ידיעה צו די פרייער וועלט וועגן 

האבן זיך די , די פארשוואונדונג
לאקאלע פאליציי גלייך 

אזוי ווי זיי (, אריינגעמישט דערין
און ) הןגלייכן געווענדליך צו טו

עס האט געהערשט א 
די , געפערליכער כַאָאס אין לאנד

פאליציי האבן באלד אנגעהויבן 
מיט א מאסיוון אויספארשונג און 
, אנגעהויבן ארעסטירן מענטשן

און אויספארשן פיס גייער טעקסי 
וואס האבן . ג.ד.שאפערן א





 
 

עס איז שוין צום צווייטן 
וואס דער , מאל אין די תקופה

אלוועלטליכער אידענטהום ווערט 
איבעראשט מיט אזא 

 .אינטרעסאנטע מעלדונג
ווען עס איז , נעמליך

באקאנט געווארן אז דער כותל 
צום און אז ווער עס גייט , וויינט

כותל המערבי אין ירושלים קען 
אז עס רינט פון דארט , זען

 .וואסער
יעצט איז מען געוואויר 

 פון (roof)אז דער רב , געווארן
ד אבריכים וויינט אויך מיט "ביהמ

אזוי ווי זיי , ביטערע טרערן
וואלטן זיך צוזאמען 

 .אפגעשמיעסט צו וויינען
אז עס איז , מאנכע באהויפטן

ע רער פראבלעם א פעלערהאפטיג
, וואס קען גרינג פארראכטן ווערן

אבער פון די אנדערע זייט דריקן 
: זיך אנדערע אויס מיט ווייטאג

אויב דער רב וויינט ווי אזוי זאלן "
 "?מיר נישט וויינען

 




און פון די אנדערע זייט , אורטייל
זענען אויך אפגעהאלטן געווארן 
טרויעריגע פארזאמלונגען ביים 

 .אנדערן חלק פון פאלק
האבן די , אינמיטן וואך

סקול פלאן -אנטי
, ארויסגעהאנגען א מעלדונג

וואס , וועגן א עצרת פארזאמלונג
 -, ען דאנערשטאגוועט פארקומ

און יעצט בעת די שורות ווערן 
אין , קומט דאס פאר, געשריבן

 -לאוואל אין א שעראטן האטעל 
סקול פלאן האבן -און די פרא

דאס אראפגעריסן מיט גרויס 
 .הַאס

אז , די סטאטיסטיקער שאצן
 און -עס קען נאך צוברענגען 

" וועט"אנדערע זאגן גאר אז עס 
ענונג פון  צו אן עפ-צוברענגען 

 .א נייעם מיידל שולע
 

נאך א לאנג פארצויגענע 
קאמפף צווישן די די סיטי 
באאמטע מיט די סטעיט 

צו וועם צו געבן , דעפארטמענט
, די אויטאריטעט פון די סקול

וואס האט זיך פארצויגן אין א 
און , שיינע צאל געריכט הייזער

עס זענען אויסגעגעבן געווארן 
צענדליגע טויזנטער דאלארן פון 

דעם די שטאטישע קאסע פאר 
האט ענדליך דער געריכט , צוועק

אז עס דארף גיין , געאורטיילט
 . פאר די סטעיט דעפארטמענט

די ידיעה איז אויפגענומען 
געווארן מיט גרויס ענטיואיזם 

און ווידעראום , ביי א חלק פאלק
, ביים אנדערן חלק פון פאלק

האט עס ארויסגערופן א טיפער 
 .אנטוישונג

עס זענען אפגעהאלטן 
וארן פייערונגען פון די געו

שטיצער פונעם געריכט 
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(514) 221-2381 
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