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ַאמעריקַאנער  די  פַאר  נייעס  גוטע   — ַאמעריקע. 
נידריגסטן  ביים  איצט  הַאלט  ַארבעטסלָאזיגקייט  עקָאנָאמיע, 
שטַאּפל אין די לעצטע דריי יָאר, 8.3%, און דער סטַאק מַארקעט 

איז אין העכסטן שטַאּפל.
דָאס ווייסע הויז הָאט געווַארט אויף ָאט די נייעס בכליון עינים. 
ווייל אין דעם ווענדט זיך די שַאנסן פַאר'ן ּפרעזידענט צו געווינען 
נישט  הָאט  ּפרעזידענט  שום  )קיין  ווַאלן.  קומענדיגע  די  ביי 
געוואונען די ווַאלן ווען די ַארבעטסלָאזיגקייט איז געווען העכער 
פַארגַאנגענעם  צוגעקומען  זענען  בַאריכטן,  די  לויט   .)7% ווי 
די  גערעכנט.  מ'הָאט  ווי  מער  פיל  דזשַאבס,  טויזנט   243 יַאנוַאר 
טויזנט. ממילא   140 בלויז  געזָאגט  פָאראויס  הָאבן  עקָאנָאמיסטן 
איז צו הָאפן ַאז די ציפערן וועלן זיך ווייטער פַארבעסערן ביז צו 

די ווַאלן.
די סיבות דערפַאר זענען: ערשטנס, די פַאבריקן הָאבן בַאקומען 
מער בַאשטעלונגען, און צווייטנס, פיל מענטשן ווָאס זוכן ַארבעט, 
פַאר  ָאדער  ַארבעט,  טיילווייזע  נעמען  צו  איינגעגַאנגען  זענען 

ביליגער, און זענען ַאריין אין די רַאמען פון די ַארבייטער.
ביי די ַאנקעטעס הָאבן רוב מענטשן געענטפערט, ַאז זיי וועלן 
שטימען פַאר דעם קַאנדידַאט ווָאס וועט שַאפן מער דזשַאבס. עס 
מער  לעצטנס  זענען  בירגער  די  ַאז  ַארויסגעוויזן,  אויך  זיך  הָאט 

ָאּפטימיסטיש לגבי טרעפן דזשַאבס.
ָאבער פַארשטייט זיך, ַאז די וויילער וועלן זיך רעכענען מיט די 
ציפערן ווָאס וועלן פַארעפנטליכט ווערן הַארט נָאענט צו די ווַאלן. 
דָאס שָאטן  וועט  פַארערגערן,  דַאן  זיך  וועט  מצב  דער  אויב  און 

פַאר'ן ּפרעזידענט.
ווערן  צו  זיך  דערנענטערט  רָאמני  מיט  ַאז  מען  זעט  דערווייל 
ווָאס  הָאט  ער  און  רעּפובליקַאנער,  די  ביי  רָאנער  פרָאנט  דער 

אויפצואווייזן אויפ'ן געביט פון עקָאנָאמיע.
עס ווערט אויך בַאריכטעט ַאז אין דַאווָאס, שווייץ, וואו ס'איז 
פָארגעקומען ַאן עקָאנָאמישע קָאנפערענץ פון די גרויסע לענדער, 
די  פון  העלפט  ַא  שטימונג,  ּפעסימיסטישע  ַא  געהערשט  הָאט 
אין  ַאז דער ַאלוועלטליכער עקָאנָאמישער מצב  מומחים הַאלטן, 
הַאלט  העלפט  צווייטע  די  )ָאבער  ווערן.  ערגער  וועט   '012 יָאר 
פַארקערט, ממילא הָאט איר ַא ברירה צו גלייבן די ָאּפטימיסטן...(.

*
פון  ַארבייטער-יוניָאן  דער  "הסתדרות",  די   — סטרייק. 
און  ַארבייטער  רעגירונגס  ַאלע  ַארום  נעמט  ווָאס  ישראל,  מדינת 
נָאך גרויסע פירמעס, הָאט דערקלערט ַא גענערַאל סטרייק אויף 
דעם מיטווָאך. די סיבה פַאר'ן סטרייק איז די פַארמערטע ַארבייטער 
אין די רַאמען פון "עובדי קבלן", ַארבייטער וועלכע זענען 'נישט' 
פַארטרָאטן דורכ'ן הסתדרות. דער ענין איז ַאביסל קָאמּפליצירט, 

דערפַאר וועלן מיר געבן ַא קורצן הסבר.
במשך צענדליגער יָארן זענען כמעט ַאלע ַארבייטער אין מדינת 
ישראל געווען פַארטרָאטן דורכ'ן הסתדרות. און ברצותם הָאבן זיי 
פַארבעסערטע  געפָאדערט  און  סטרייק,  גענערַאל  ַא  דערקלערט 
בַאדינגונגען פַאר די ַארבייטער. מער געהַאלט און מער בענעפיטן. 
כמעט יעדן "שני וחמישי" זענען געווען דָארט סטרייקס. איין מָאל 
די עלעקטריק ַארבייטער און איינמָאל די לופט פעלד ַארבייטער 
געמוזט  שטענדיג  זיי  מ'הָאט  ַאז  זיך,  פַארשטייט  און  א.א.וו. 

נָאכגעבן, ווייל זיי הָאבן געהַאלטן די גַאנצע מדינה ביים גָארגל.
און  הסתדרות,  אויפ'ן  איבערגעקלוגט  רעגירונג  די  זיך  הָאט 
פַארשידענע  אויפגענומען  מ'הָאט  אויסצוקרויזן.  זיי  ָאנגעהויבן 
זיי  הסתדרות.  דורכ'ן  פַארטרָאטן  נישט  זענען  ווָאס  ַארבייטער 
ווי למשל קלינען ָאדער ַאנדערע  הָאבן ַארויסגעגעבן די ַארבעט, 
מעינטענענס, פַאר ּפריווַאטע פירמעס, און חסל סדר הסטרייקס, 
ווייל זיי זענען דָאך נישט מיטגלידער אינעם "הסתדרות". די ַאלע 

הָאבן בַאקומען דעם נָאמען "עובדי קבלן".
עיני,  עופר  הסתדרות,  פונעם  פָארזיצער  דער  קומט  איצט 
וועלכער זעט ַאז ער פַארלירט זיין מַאכט, און נעמט זיך ָאן פַאר די 
א.ג. "עובדי קבלן", ַארבייטער לויט ַא קָאנטרַאקט, )ָאן קיין רעכטן 

פון ַא סטעדי ַארבייטער(, און פַארלַאנגט מ'זָאל די ַאלע ַארבייטער 
זָאלן  הייסט, ַאז ַאלע  אויפנעמען ַאלס "סטעדי" ַארבייטער. דָאס 
זיין אונטער  ווערן רעגירונגס ַארבייטער און ממילא  איבערנַאכט 

זיינע פליגלען.
טענה'ט די רעגירונג ַאז די הסתדרות קען נישט איינטיילן פַאר 
זיי  בַאדינגונגען  וועלכע  אין  ביורָאען  רעגירונגס  ָאדער  פירמעס 
פַאר  געבן  צו  צווינגען  זיי  און  ַארבייטער,  די  בַאשעפטיגן  זָאלן 
זיי ַאלע רעכטן פון ַא סטעדי ַארבעטער. אין די גַאנצע וועלט איז 
איינגעפירט ַאזעלכע "עובדי קבלן" ואין פוצה פה ומצפצף. נישט 
ַארבייטער  סטעדי  ַא  ווערן  מוז  ּפלָאמבער  ָאדער  קלינער  יעדער 
צו  גרייט  זיי  זענען  פשרה  ַאלס  ָאבער  בענעפיטן.  ַאלערליי  מיט 
פַארבעסערן זייערע בַאדינגונגען און אויפנעמען דערווייל ַא טייל 
פון די ַארבייטער ַאלס סטעדי ַארבייטער ָאבער נישט ַאלע, ווי עס 

פָאדערט די הסתדרות.
טענה'ט די הסתדרות "על הא אנו דנין", דָאס איז טַאקע ווָאס 
"ַאלע"  ַאז  ווילן  מיר  זיין,  מוותר  נישט  ווילן  און  פָאדערן  מיר 
ַארבייטער זָאלן ווערן סטעדי ַארבייטער מיט ַאלע בענעפיטן. )און 
מ'רעדט דָא פון הונדערטער טויזנטער, און אפשר גָאר ַא מיליָאן, 
"עובדי קבלן"(. דָאס הייסט, ַאז עופר עיני פַארלַאנגט, ַאז די ַאלע 
ווערן  יָא  זָאלן  'נישט' למעשה,  ער פַארטרעט  וועמען  ַארבייטער 

ַארבייטער ווָאס ער פַארטרעט...
אין די פַארגַאנגענע ווָאכן הָאט מען געזוכט ַא פשרה אין דעם 
קָאנפליקט, ָאבער ַאלע בַאמיאונגען זענען דורכגעפַאלן, ווייל די 
רעגירונג וויל נישט נָאכגעבן ַאלע פַארלַאנגען פונעם "הסתדרות". 
און אויב מ'וועט נישט דערגרייכן אין די לעצטע מינוט עּפעס ַא 
פשרה, וועט דערקלערט ווערן ַא גענערַאל סטרייק. דָאס הייסט, 

ַאז די גַאנצע מדינה וועט ווערן ּפַארַאליזירט. אין יוצא ואין בא.
יעדער טָאג פונעם סטרייק קָאסט ָאּפ פַאר די מדינה — במישרין 
ובעקיפין — הונדערטער מיליָאנען דָאלַאר, ָאבער ווער קוקט אויף 
ַאזעלכע קלייניגקייטן, ווען מ'רעדט פון ַאזעלכע ערנסטע זַאכן... 
ווען ס'קומט צו ַא "הייליגע" סטרייק הָאט די מדינה גענוג געלט 

צו פַארלירן...
*

די  פַארלָאזט  וועלכע  בג"צ,  פונעם  "נשיאה"  די   — בג"צ. 
איר  אין  געזָאגט  הָאט  ּפענסיע,  אויף  גייט  און  בג"צ  דעם  טעג 
פון  זיכערהייט  די  פַאר  בַאזָארגט  איז  זי  ַאז  רעדע,  געזעגענונגס 
העצעס  פון  בַאדרָאעט  לעצטנס  ווערן  וועלכע  הבג"צ,  שופטי 
נישט  איז  בג"צ  דער  ַאז  געזָאגט,  אויך  הָאט  זי  דרָאאונגען.  און 
ּפָאליטיש, כָאטש ַאסַאך פַאקטָארן זוכן צו הָאבן השפעה אויף איר 
צוזַאמשטעל, און ַאז זי הָאט נישט חרטה אויף קיין שום פסק ווָאס 

זי הָאט געגעבן.
*

הָאט  רוסלַאנד,  פון  ביליָאנער  אידישער  ַא   — לוקסוס. 
ָאנגעהויבן צו בויען אין די שטָאט קיסריה ַא ריזיגן ּפַאלַאץ אויף 
הונדערט  פון  סומע  די  פַאר  עיקער,  פינף  איבער  פון  שטח  ַא 
מיליָאן דָאלַאר. דער ּפַאלַאץ וועט זיין ַארומגענומען מיט ַא ריזיגע 

אייזערנע מויער, בַאדעקט מיט... גָאלד.

*
כינע,  מיט  רוסלַאנד  געלויבט  הָאט  אירַאן   — סיריע. 
דעם  קעגן  קָאנסיל,  סעקיוריטי  דער  אין  "וועטָא"  ַא  לייגן  פַאר'ן 
פָארשלַאג פון ַאמעריקע און איירָאּפע צו פַארדַאמען סיריע צוליב 
נישט  ס'איז  כָאטש  ָאן,  דָארט  גייט  ווָאס  שחיטה  ברוטַאלע  די 
געווען דערין ַא רוף צו ַאסַאד'ן ער זָאל פַארלָאזן דָאס בענקל. דער 
אויסערן מיניסטער פון אירַאן הָאט געזָאגט, ַאז גוט הָאט געטָאן 
ווער  איינטיילן  זָאל  ַאמעריקע  ַאז  צולָאזן  נישט  מיט'ן  רוסלַאנד 
ס'זָאל הערשן אין סיריע. ַאמעריקע הָאט זיך נישט ווָאס צו מישן 
געזָאגט.  ער  הָאט  מדינה,  צווייטע  ַא  פון  ענינים  אינערליכע  אין 
ווערן  טָאג  יעדן  סיריע,  אין  שחיטות  די  ָאן  גייען  דערווייל,  און 
דערמָארדעט דָארט צענדליגער בירגער ָאן קיין שום אונטערשיד. 
ַאמעריקע הָאט געמָאלדן, ַאז ַאסַאד מוז גיין, ָאבער ַאסַאד מַאכט 
זיך גַאנץ ווייניג צו טָאן דערפון. דער פָארשטייער פון ַאמעריקע 
הָאט געזָאגט, ַאז די אויפפירונג פון רוסלַאנד און כינע איז ַא שַאנד 
פלעק פַאר זיי, און ַאז זי עקלט זיך פון זייער אויפפירונג. זי הָאט 
אויך געזָאגט ַאז סוף כל סוף וועלן רוסלַאנד און כינע ַאליין חרטה 

הָאבן אויף זייער וועטָא.
דערווייל ווערט געמָאלדן ַאז ַאמעריקע הָאט צוליב די אומרוען 
די  מיט  ָאן  גייט  סיריע  דמשק.  אין  ַאמבַאסַאדע  איר  פַארמַאכט 
ָאבַאמַא  דערצו.  סוף  קיין  נישט  מ'זעט  און  שחיטות  טעגליכע 
הָאט געזָאגט ַאז מ'קען לעזן די ּפרָאבלעמען אין סיריע אויך ָאן 

ַא מלחמה.
*

מָאל  צוועלפטן  צום  הָאבן  טערָאריסטן   — עגיּפטן. 
אויפגעריסן דעם ּפייּפ-ליין ווָאס פירט געז פון עגיּפטן קיין מדינת 

רשעות. — הרשעים כים נגרש השקט לא יכלו. די 
רדיפת הדת שטעלט זיך נישט ָאּפ אין די מדינה אויף איין 
די  וואו  ירושלים,  אין  יובל"  "קרית  שכונת  די  אין  מינוט. 
הָאבן  אידן  חרדי'שע  ווי  צוקוקן  נישט  קענען  הדת  שונאי 
זיי ביי כניסת השבת  זייער שכונה, הָאבן  זיך בַאזעצט אין 
אויפגעהָאנגען אויף הייזער וועלכע הַאלטן אינמיטן בויען 
תמונות תועבה פון די ערגסטע סָארט, מיט די קלָארע כוונה 
מצער זיין די חרדי'שע איינוואוינער. און כדי מ'זָאל נישט 
קענען ַארָאּפרייסן די מודעות, הָאבן זיי דָאס בכוונה געטָאן 
זיי  זָאלן  איינוואוינער  פרומע  די  כדי  השבת,  כניסת  נָאך 

נישט קענען ַארָאּפנעמען.
די בילדער זענען געווען ַאזוי גרויליג, ַאז אפילו פרייע 

איינוואוינער הָאבן זיך געעקלט דערפון.
עס דַארף בַאצייכנט ווערן, ַאז רוב איינוואוינער אין קרית 
יובל לעבן בשלום מיט די פרומע שכנים, וועלכע בַאדערן 
קיינעם נישט, נָאר עטליכע פַארביסענע שונאי הדת, צווישן 
זיי ַאזעלכע ווָאס וואוינען אפילו נישט דָארט, זוכן צו מצער 

זיין די חרדי'שע שכנים אויף די ערגסטע אופנים.

ַא   — נעסדעק. 
עסקנים,  חרדי'שע  גרוּפע 
הרב  עסקן  דעם  בראשות 
ניו  פון  פריעדלענדער  עזרא 
אויפגעשטעלט  הָאבן  יָארק, 
צו  ָארגַאניזַאציע  ַאן 
ָאנדענק  דעם  פַאראייביגן 
אומות  "חסיד  דעם  פון 
ווַאלענבערג,  ראול  העולם", 
דיּפלָאמַאט  שוועדישער  דער 
גערַאטעוועט  הָאט  וועלכער 
אידן  טויזנטער  צענדליגער 
דורך  נעגל,  נַאצישע  די  פון 
טויזנטער  זיי  פַאר  געבן 

שוועדישע ּפַאסּפָארטן.
געווָארן  ס'איז  ווען  איצט, 
זיין  פון  יָאר  הונדערט 
געבורט, הָאבן זיך פַארזַאמלט 
סטריט,  ווָאל  אין  עסקנים  די 
רעדעס  געהַאלטן  הָאבן  און 
אין זיין ָאנדענק, צו ווייזן ַאז 
ס'טוט  ווער  געדענקען  אידן 
פַארגעסן  און  טובה,  ַא  זיי 

קיינמָאל נישט.
זענען  מאורע  דעם  לכבוד 
צו  געווָארן  מכובד  זיי 
די  אין  גלעקל  דעם  קלינגען 

בערזע פונעם נעסדעק. 

ביים קלינגן דעם גלעקל אין די בערזע פון נעסדעק
 פון לינקס צו רעכטס: הרב דוד מאָשקאָוויטש, הרב עזרא פריעדלענדער סי-אי-אָו 
פון  זאַליסקי  יצחק  דזשאָוינט,  די  פון  בלאָק  הערבאַרט  גרוּפע,  פריעדלענדער  פון 
Health Plus, ר' אברהם רעבענוואָרצעל וועלכע זיין טאַטע איז געראַטעוועט געוואָרן 
דורך ראול וואַלענבערג און האָט געהאָלפן ראַטעווען אידן מיטן געבן צו עסן אין די 

בודאַּפעסטער געטאָו, קאַונסילמאַן ברעט לענדער פון באָראָ ּפאַרק


