
31

גויאישע  גרוּפע  ַא  ווַאלי. –  סּפרינג 
שטעטל  סאבערבען  פונעם  עלטערן 
ַא  ַאריינגעגעבן  הָאבן  רַאמַאּפָא  איסט 
עדיוקעישָאן  סטעיט  די  צו  ּפעטיציע 
ַאגענטור פַארלַאנגנדיג ַאז פינף אידישע 
ווערן  ַארויסגעווָארפן  זָאלן  מיטגלידער 

פונעם לָאקַאלן סקול בָאורד.
די גרוּפע טענה'ט ַאז די בַאטרעפנדע 
געהָאלפן  אומריכטיג  הָאבן  מיטגלידער 
זענען  וועלכע  שולעס,  ּפריווַאטע 
ישיבות,  ָארטָאדָאקסישע  מיינסטענס 
דַארף  דיסטריקט  סקול  ַא  ַאז  זָאגנדיג 
קינדער  ַאלע  העלפן  מיט  ָאּפגעבן  זיך 
בַאשטייט  וועלכע  דיסטריקט  אינעם 
און  שווַארצע  ּפרָאצענט   85 פון 
בלויז  נישט  און  קינדער  שּפַאנישע 
הָאבן  זיי  גרוּפע.  סּפעציפישע  איין  פַאר 
זָאל  ַאגענטור  די  ַאז  פַארלַאנגט  אויך 
מַאניטָאר  סּפעציעלן  ַא  בַאשטימען 
די  אויף  אויג  ַאן  הַאלטן  זָאל  ווָאס 
וואו  דיסטריקט  אינעם  ַאקטיוויטעטן 

זיבן פון די ניין סקול בָאורד מיטגלידער 
הָאבן  (זיי  אידן  ָארטָאדָאקסישע  זענען 
צוויי  די  אויף  ָאּפגערעדט  נישט  זיך 
אנדערע מיטגלידער וועלכע זענען גַאנץ 

ניי).
דיסטריקט  רַאמַאּפָא  איסט  דער 
פון  איינס  איז  קַאונטי  רַאקלענד  אין 
וואו  סטעיט  יָארק  ניו  אין  דריי  בלויז 
אין  לערנען  סטודענטן  מערהייט  ַא 
דיסטריקט  דער  שולעס.  ּפריווַאטע 
פַארמָאגט ַארום ַאכט טויזנט סטודענטן 
אין ּפובליק שולעס און 19 טויזנט ווָאס 

גייען אין ּפריווַאטע שולעס.
די גרוּפע הָאט זיך אויך ָאּפגערעדט 
ָארטָאדָאקסישע  די  ַאז  פַאקט  אויפ'ן 
איינפלוס  ּפָאליטישן  ַאזַא  הָאבן  אידן 
אויפ'ן בָאורד טרָאצדעם ווָאס זיי שיקן 
ּפובליק  די  אין  קינדער  זייערע  נישט 
ָארטָאדָאקסישע  די  ָאבער  שולעס. 
זיי  ַאז  געזָאגט,  הָאבן  איינוואוינער 
די  פון  ַאפעקטירט  ַאזוי  ּפונקט  ווערן 

סקול ּפַאליסיס צוליס די שטייערן ווָאס 
דער  ווָאס  בַאדינונגן  די  און  צָאלן  זיי 
ּפריווַאטע  פַאר  צו  שטעלט  דיסטריקט 
קינדער  פַאר  די  ַאריינגערעכנט  שולעס, 

מיט סּפעציעלע געברויכן.
די  ַאז  ָאנגעוויזן  הָאבן  זיי 
הָאט  ַאגענטור  עדיוקעישָאן  סטעיט 
הָאט  דיסטריקט  דער  ַאז  בַאשטעטיגט 
געהַאט ּפלַאצירט סטודענטן ווָאס קענען 
זיך נישט בַאוועגן אין ּפריווַאטע שולעס 
אויב  קוקן  אפילו  זָאלן  זיי  ווָאס  ָאנדעם 
ּפובליק  אין  ַאריינשטעלן  זיי  קען  מען 
טענות  געהַאט  זיי  הָאבן  אויך  שולעס. 
ַאז דער בָאורד הָאט געווָאלט פַארקויפן 
פַאר  געביידעס  שולע  געוועזענע  צוויי 
פול  זענען  ווָאס  ּפרייזן  פַאר  ישיבות 
נידעריגער פון זייער ווערד. איינס פון די 
דורך  געווָארן  ָאּפגעשטעלט  איז  סעילס 
איצט  ווערט  צווייטע  די  און  סטעיט  די 

אויסגעפָארשט.

גויאישע עלטערן פַארלַאנגען ַארויסצואווַארפן 
אידישע סקול בָאורד מיטגלידער אין רַאמַאּפָא 
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ַאסַאך  זי  הָאט  יָארן  קריג  די  אין 
מיטגעמַאכט און זי הָאט ליידער פַארלוירן 
געשוויסטער  ַאלע  און  עלטערן  אירע 
געווָארן  אומגעברענגט  זענען  וועלכע 
זי  ימ"ש.  רשעים  דייטשע  די  דורך 
און  ערליך  געהַאלטן  ָאבער  זיך  הָאט 

ָאּפגעהיטן מיט מסירת נפש.
ַאן  דערציילט  הָאט  זי 
ליידענדיג  ַאז  זַאך,  אינטערעסַאנטע 
איינער  איז  נויט,  און  הונגער  פון  כסדר 
מיט  אויפגעקומען  חבר'טעס  אירע  פון 
ַא געדַאנק. זי פלעגט נעמען פַארשידענע 
גרָאזן ווָאס איז געווַאקסן דָארט ַארום, זי 
הָאט דָאס איינגעוויקעלט אין ּפַאּפיר און 
ווָאס  דָאס הָאבן זיי ַאביסל גערייכערט, 
זייער  געשטילט  עטווָאס  זיי  הָאבן  ַאזוי 
ע"ה  נפטרת  די  איז  טָאג  איין  הונגער. 
דערציילט  הָאט  זי  און  אויפגעשטַאנען 
פַאר אירע חבר'טעס ַאז ביינַאכט זי זיך 
(ווָאס  טַאטן  איר  זעט  זי  ווי  גע'חלומ'ט 
זי הָאט נָאך דַאן נישט געוואוסט ַאז ער 
און  החיים)  בין  נישט  ליידער  שוין  איז 
נישט  "ס'ּפַאסט  איר  זָאגט  טַאטע  דער 
רייכערן".  צו  טָאכטער  אידישע  ַא  פאר 
נישט  קיינמָאל  מער  זי  הָאט  דַאן  זינט 
ָאּפגעזען  ציגרעטל,  קיין  ַאריינגענומען 

ווי שווער עס איז איר ָאנגעקומען.
נָאכ'ן קריג איז זי פַארבליבן עלענד 
געווָאלט  נישט  הָאט  זי  ָאבער  ַאליינס, 
ַא  מיט  נָאר  שידוך,  שום  קיין  הערן 
פָאטער  איר  וועמען  צו  חכם  תלמיד 
אים  געווען  מסכים  אויך  געוויס  ווָאלט 
צו נעמען פאר ַאן איידעם. זי הָאט זוכה 
איר  חתן  ַא  פאר  בַאקומען  צו  געווען 
ליביעס  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  מַאן 
געווען פון די גדולי  זצ"ל וועלכער איז 
דער  זיידן  גרויסן  איר  פון  התלמידים 

גריידונגער רב רב זצ"ל.
זיי הָאבן זיך בַאזעצט אין ניו יָארק 
איז  אייזיק  יצחק  רבי  מַאן  איר  וואו 

די פון  איינער  ַאלס  בַאקַאנט  געווען 
הָאבן אידן  ַאסַאך  און  הּפוסקים,  גדולי 
זיך סומך געווען אויף זיינע ּפסקים. ער
עס און  תשובות,  ַאסַאך  געשריבן  הָאט 
ספרים די  אים  פון  פַארבליבן  זענען 
וועלכע חלקים,  ה'  אבי  בית  שו"ת 
זענען מלאים וגדושים מיט הונדערטער

תשובות להלכה בכל חלקי התורה.
די נפטרת ע"ה איז צוגעשטַאנען צו
זיין רעכטע הַאנט ַאז ער זָאל קענען ָאנגיין
מיט זיין הרבצת תורה און הָאט ַאליינס
געטרָאגן דעם עול הּפרנסה כדי איר מַאן
זצ"ל זָאל זיין פריי צו קענען עוסק זיין

בעבודת הקודש אומגעשטערט.
בשנת תש"ס איז איר מַאן זצ"ל נפטר
געווָארן, און זי הָאט זיך דָארט בַאזעצט
זי וואו  קינדער  די  צו  נָאנט  ארה"ק  אין 
איז געווען הויכגעשעצט ביי ַאלע אירע
זי איז  צייטן  לעצטע  די  אין  בַאקַאנטע. 
געווען ָאּפגעשווַאכט, און פַארגַאנגענעם
ערש"ק ַא קורצע צייט פַאר'ן זמן כניסת
השבת הָאט זי אויסגעהויכט איר נשמה
שליט"א הרבנים  משּפחתה  בני  במעמד 
ּפסוקי געזָאגט  דערביי  הָאבן  וועלכע 

היחוד.
תשעה מוצש"ק  ַארויס  איז  לוי'  די 
באב נדחה פונעם בית הלויות שמגר. עס
און איידימער  די  געווען  מסּפיד  הָאבן 
דער אייניקל הגה"צ רבי משולם אליעזר
אייניקלעך, די  בשם  שליט"א  לייפער 
און זי איז געקומען למנוחתה אויפ'ן הר

המנוחות נעבן איר גרויסן מַאן זצ"ל.
חשוב'ע די  איבערגעלָאזט  הָאט  זי 
אדמו"ר כ"ק  איידימער:  און  טעכטער 
חיים רבי  הגה"צ  שליט"א,  מּפיטסבורג 
דביהמ"ד רב  שליט"א  הַאלברשטַאם 
הרה"ג און  פלעטבוש,  אין  ציון  שערי 
רבי אברהם משה סרוצקין שליט"א פון
אור-אייניקלעך און  אייניקלעך  ארה"ק. 

בנש"ק שיחיו.
יהא זכרה ברוך.
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