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רעלאטיוו  פון  וואכן  נאך   - עציון.  גוש 
באגרעניצטערע  און  "שוואכערע" 
טעראר  ּפאלעסטינער  די  האט  אטאקעס, 
כוואליע ווידעראמאל דעמאנסטרירט אז עס 
איינגעשטילט  פון  ווייט  ל"ע  נאך  האלט 
ווערן, מיט'ן גרעסטן צאל אידישע קרבנות, 
וואס זענען ל"ע ערמארדעט געווארן אין די 
לעצטע  די  בעיקר  און  טאג,  פארלאפענע 9 
ּפאלעסטינער  די  וועלכן  אין  שטונדען,   72
ליידער  האבן  טעראריסטן  און  שטעכער 
אומשולדיגע   6 ערמארדן  צו  באוויזן 
איינער  און  הי"ד,  אידן  דערפון   5 מענטשן, 
בטעות  האבן  זיי  (וועמען  אראבער  אן 
זעקסטע  די  איד).  א  איז  ער  אז  גערעכענט 
איז  מיידל,  אידיש  יעריגע   18 אן  קרבן, 
בלויז  געווארן  צעשטאכן  מערדערליך 
אויף  ווארטענדיג  צוריק  שטונדען  עטליכע 
א באס ביים גוש עציון סטאנציע, און איז א 
פון  אויסגעגאנגען  שּפעטער  צייט  קורצע 
אין  און  האלז  אין  וואונדען  שווערע  אירע 

קאּפ, רח"ל, הי"ד.
זיך  האט  קייט  בלוטיגע  איצטיגע  די 
צוריק,  טאג  ניין  קנאּפע  מיט  אנגעפאנגען 
ּפאלעסטינער  א  ווען  תולדות,  ּפר'  ערש"ק 
אויף  געווארט  האט  וועלכער  טעראריסט 
ביים  ווענס,  און  קארס  דורכפארענדע 
שאסיי נעבן די עתניא' זידלונג אינעם דרום 
הר חברון געגענט אויפן מערב ברעג, האט 
ווען  א  אויף  געווער  מאשין  מיט  געשאסן 
פאמיליע  ליטמאן  רעליגיעזע  די  פון  מיט 7 
געפארען  זענען  וועלכע  ארבע,  קרית  פון 
צום  זידלונג,  "מיתר"  צום  שבת  אויף 
איידעם- צוקונפטיגן  זייער  פון  אויפרוף 

שוואגער. עס האט אומגעברענגט ל"ע דעם 
42 יעריגן ר' יעקב ליטמאן ז"ל, אן ערשטע 
ארבע,  קרית  אין  חדר  אינעם  מלמד  קלאס 
און  ז"ל,  נתנא'  זון  יעריגן  אכצן  זיין  און 
די  פארוואונדעט,  לייכט  אויך  דערביי  האט 

פינף אנדערע פון די פאמיליע.
אז  אויס,  קומט  טעראריסט  דעם  פון 
זיך  האט  ביקס  זיין  אז  פאקט  דער  בלויז 
האט  שיסן,  אינמיטן  פארהאנקערט 
ליטמאן  די  פון  רעשט  די  געראטעוועט 
צו  זיך  געהאט  מורא  האט  ער  פאמיליע. 
זיין  "באפרייען"  ּפרובירן  און  פארזוימען 
יעדע  דורכפארען  קען  עמיצער  ווייל  ביקס, 
באלד  דערפאר  איז  און  סעקונדע, 
און  קאר  זיין  אין  אריינגעשּפרינגען 

אנטלאפן.

בלוטיגער דאנערשטאג
פארפלעקטער  בלוט  קומענדיגער  דער 
פארגאנגענעם  געווען  איז  מאמענט 
דאנערשטאג (ּפר' ויצא) ארום 1:00 אזייגער 
אראבער  יעריגער   34 א  ווען  נאכמיטאג, 
וועלכער  חברון,  נעבן  דורא  דארף  פונעם 
באקומען  פריער  וואכן  עטליכע  בלויז  האט 
צו  "ש.ב."  די  פון  קלירינג"  "זיכערהייט 
די  אינערהאלב  ארבייטן  אריינקומען  קענען 
דאן  זינט  האט  און  גרעניצן,  ישראל  מדינת 
רעסטאוראנט  בוכארא'ער  א  אין  געארבייט 
אין תל אביב, איז אנגעקומען צום ּפארקינג 
געביידע  אפיס  "ּפאנאראמא"  די  פון  לאט 
אין תל אביב, באוואפענט מיט א גרויזאמען 
ריכטונג  אין  געיאגט  זיך  האט  און  מעסער, 
אלס  געדינט  האט  וועלכע  צימער  פון 

ביהמ"ד.
זיך  ער  האט  לויפענדיג  וועג  אויפ'ן 
אהרן  ר'  יעריגן   32 דעם  אין  אנגעשטויסן 
אסייעוו ז"ל, א וואוילער יונגערמאן פון די 
חרדי'שע געמיינדע אין חולון, א טאטע פון 
געארבייט  האט  וועלכער  קינדער,  פינף 

אינעם "סקאל" עלעקטראניקס געשעפט אין 
נארוואס  איז  און  געביידע,  ּפאנאראמא  די 
אינעם  מנחה  דאווענען  פון  ארויסגעקומען 
דער  געווען  איז  ער  (וואו  שול  געביידע 
מניינים),  די  פון  אנפירער  און  גבאי  הויּפט 
און  געשטאכן  מאל  עטליכע  אים  האט  און 
קריטיש פארוואונדעט. ר' אהרן איז ליידער 
אויסגעגאנגען ביז די הצלה און אומבולאנס 

זענען אנגעקומען.
טעראריסט  דער  האט  דערויף  באלד 
איד,  רעליגיעזן  יעריגן   51 אן  געשטאכן 
פון  אּפשטאמיגער  אן  אבירם,  ראובן 
טאג  יעדן  איז  וועלכער  אוזבעקיסטאן, 
דיאמאנטן  אינעם  ארבייטן  געקומען 
געביידע,  די  אין  ווארשטאט  שלייפעריי 
פון  ארויסגעקומען  אויך  איז  יענער  ווען 
מנחה, און האט אים קריטיש פארוואונדעט, 
האט  וואונדן  שווערע  זיינע  טראץ  אבער 
ראטעווען  צו  אזוי  ווי  געטראכט  ראובן 
זיינע קאלעגע מתּפללים, און האט זיך מיט 
ביז'ן  צוגעשלעּפט  קרעפטן  לעצטע  די 
און  ביהמ"ד,  פונעם  אריינגאנג 

מיט  ער  האט  בלוטיגערהייט 
שריי  א  געגעבן  כוחות  איבערנאטורליכע 
האט  מען  געשטאכן,  מיך  האט  אויס, "מען 
זאל  מען  אז  בעטענדיג  געשטאכן!"  מיך 
פארשליסן און פארלאדענען די טיר. ער איז 
קאלוזשע  א  אין  מאכט  אן  געפאלען  דאן 
שּפעטער  אויך  דארט  איז  און  בלוט, 

אויסגעגאנגען, רח"ל.
טעראריסט  דער  האט  דערווייל 
ּפרובירט נאכיאגן אבירם, און אנקומען צום 
ביהמ"ד (אזוי ווי דאס איז דאך געווען דער 
וויסענדיג  אטאקע,  איצטיגע  זיין  פון  ציל 
גענויע  די  אויפּפאסן  פריערדיגע  פון 
אבער  דארט),  דאווענט  מען  ווען  שטונדען 
איבערגעבליבענע  די  האבן  אבירם,  אדאנק 
מתּפללים באוויזן באצייטענס צו פארהאקן 
און פארשליסן די טיר, און דערביי האבן זיי 
אינעווייניג  פון  טיר  די  אנגעהאלטן  אלע 
האבן  זיי  וואס  בענק  און  טישן  מיט 
האקערייען  די  טראץ  אז  אזוי  צוגערוקט, 
טעראריסט  פונעם  ּפרואווען  און 
נישט  אים  דאס  איז  טיר,  די  אויפצוברעכן 

6 טויטע אין בלוטיגסטע 72 שטונדן אין איצטיגן 
שטעכעריי אינטיפאדא אין מדינת ישראל

פינף טויטע בלויז אין איין בלוטיגן דאנערשטאג, איין אראבער צווישן די אומגעקומענע
- פינף פארוואונדטע אידן אין קרית גת אטאקע מוצש"ק

י. ירושלמי ּפאלעסטינער געוואלדטאטן קייט שלאגט פרישע רעקארדס:

טעראר כוואליע אין גוש עציון וואו אן אראבער האט געשאסן 2 אידן ביי א טראפיק פארקער
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די  פון  לעבענס  די  און  געלונגען, 
בחסדי  זענען  מתּפללים  איבערגעבליבענע 

השם געראטעוועט געווארן.
געשטאכן  באלד  האט  טעראריסט  דער 
ּפונקט  זענען  וואס  אידן  די  פון  עמיצן  נאך 
און  לאט,  ּפארקינג  אינעם  פארבייגעגאנגען 
האט יענעם אויך גאר ערנסט פארוואונדעט, 
אנדערער  אן  האט  דערווייל  אבער 
אין  דרוקעריי  א  האט  וועלכער  ביזנעסמאן 
ביהמ"ד  פונעם  ווייט  נישט  געביידע  דער 
איבערגעבויגן  איז  עמיצער  ווי  באמערקט 
שטעכט  און  איד  אומגעפאלענעם  אן  אויף 
דזשיהאדישע  דערביי  שרייענדיג  אים, 
ער  האט  אכבאר"),  ("א-ללא  לאזונגען 
טעראר  א  איז  דאס  אז  געכאּפט  זאפארט 
איינע  געכאּפט  סּפאנטאן  האט  ער  אטאקע. 
געווען  זענען  וואס  ביעמס  ּפארקינג  די  פון 
אויסגעשטעלט אויפ'ן ּפארקינג שאסיי, און 
טעראריסט,  דעם  אויף  געווארפן  דאס  האט 
וועלכער איז געטראפן געווארן דערפון, און 
דעם  אּפגעלאזט  רעזולטאט  אלס  האט 
געשטאכנעם. ער האט אנגעפאנגען נאכיאגן 
אידישן  דעם  מעסער  צובלוטיגטן  מיט'ן 
דרוקער וועלכער האט געווארפן דעם אייזן 

אויף אים.
דער דרוקער איז אנטלאפן אין ריכטונג 
אן  האט  וועג  אויפ'ן  דרוקעריי.  זיין  פון 
די  פון  איינע  פון  ארבייטער  אראבישער 
די  הערן  צו  אסּפיעט  אפיסעס  דארטיגע 
און  טיר  די  געעפענט  ער  האט  געשרייען, 
פלינקערהייט אריינגעשלעּפט דעם איד, און 
און  אים,  נאך  טיר  די  פארהאקט  באלד 
פונעם  איד  דעם  געראטעוועט  דערביי 
צוערשט  האט  וועלכער  טעראריסט, 
ּפרובירט אויפברעכן די טיר, אבער ווען עס 
ער  איז  איינגעגעבן,  נישט  אים  זיך  האט 
לאט  ּפארקינג  די  פון  ריכטונג  אין  געלאפן 
געביידע,  אינעם  ארויפצוגיין  כדי  שטיגן, 

און פארזעצן זיין מערדערישן געיעג.
די  פון  עטליכע  שוין  אים  האבן  דאן 
אנגעפאנגען  אייגענטימער  ביזנעס  ארטיגע 
שיך  געוויסער  א  זיי  צווישן  נאכיאגן, 
ארבייטער  זיין  מיט  אייגענטימער  געשעפט 
צום  דערנענטערט  זיך  האבן  וואס 
אונטן  פון  זעץ  א  אים  געגעבן  טעראריסט, 
און אומגעווארפן, און ארויסגעקלאּפט דעם 
מעסער פון זיין האנט, און אים געבינדן די 
און  אמבולאנס  די  ביז  פיס,  און  הענט 
ּפאליציי זענען אנגעקומען, און אנגעפאנגען 
און  פארוואונדעטע,  די  באהאנדלען 

ארעסטירט דעם טעראריסט.
קנאּפע צוויי און א האלב שטונדען נאך 
די שרעקליכע אטאקע אין תל אביב, מיט די 
קרבנות,  אידישע  רעליגיעזע  פרישע  צוויי 
ארט  צום  צוריק  כוואליע  טעראר  די  איז 
וואכן,  לעצטע  די  אין  בוזשעוועט  עס  וואו 
איצטיגן  פונעם  אנפאנג  זינט'ן  כמעט 
אן  ווען  עציון,  גוש  כוואליע,  טעראר 
אראבער וועלכער איז געווען געשטראנדעט 
שבות  אלון  דארטיגן  ביים  טראפיק  אין 
 (60 נומער  שאסיי  (אויפ'ן  דזשאנקשאן 
ּפלוצלינג  זיך  האט  ברעג,  מערב  אינעם 

ער  וועלכן  אין  שורה  די  פון  ארויסגערוקט 
צום  אריבער  איז  און  געפארן,  איז 
פארקערטן ריכטונג פונעם שאסיי, און האט 
פארקערטן  אינעם  פארן  ווילד  גענומען  זיך 
זיין  פון  ארויס  דערביי  שיסענדיג  ריכטונג 
קאר מיט זיין מאשין ביקס - וואס ער האט 
די  פאר  מיטגענומען  געהאט  פריער  פון 
וועלכע  קארס  אידישע  די  אויף   - אטאקע 
אינעם  געשטראנדעט  געווען  זענען 
שיסעריי  די  פון  און  ריכטונג,  פארקערטן 
צוויי  נאך  אומגעקומען  ל"ע  זענען 
רעליגיעזע אידן. איינער איז געווען דער 49 
אן  הי"ד,  ז"ל  דון  יעקב  ר'  יעריגער 
זידלונג,  שבות  אלון  דער  פון  איינוואוינער 
איז  וועלכער  קינדער,  פיר  פון  טאטע  א 
די  פון  געווארן  פארוואונדעט  קריטיש 
רח"ל  ער  איז  שּפעטער  און  קוילן, 
אינעם  וואונדען  זיינע  פון  אויסגעגאנגען 
הדסה שּפיטאל, וואו ער איז קורץ נאך דער 
די  דורך  געווארן  עוועקואירט  אטאקע 

אמבולאנס וואלונטירן.
 18 דער  געווען  איז  צווייטער  דער 
בחור,  אּפשטאמיגער  יעריגער אמעריקאנער 
איז  וועלכער  הי"ד,  שווארץ  עזרא  יחיא' 
פון  ישראל  ארץ  קיין  לערנען  געקומען 
האט  און  מאסאטשוטשעס,  באסטאן, 
געלערנט אין דער ישיבה "אשרינו" אין בית 
געפארען  נאכמיטאג  יענעם  איז  ער  שמש. 
באזוכן א חבר אינעם מערב ברעג, ווען דער 
קאר,  זיין  אויף  געשאסן  האט  טעראריסט 
און  פארוואונדעט,  קריטיש  אים  האט  און 
זיינע  פון  אויסגעגאנגען  רח"ל  איז  ער 
נאך  זענען  אויסערדעם  וואונדען.  שיסעריי 
וועלכע  קארס  פון  ּפאסאזשירן  אידן,  זיבן 
זיין  מיט  באשאסן  האט  טעראריסט  דער 
לייכט  אויך  ביקס,  מאשין  "עוזי" 

פארוואונדעט געווארן.
אראבישער  אן  געווען  אויך  איז  עס 
 24 אן  אטאקע,  דער  אין  אומגעקומענער 
איז  וועלכער  דרייווער  אראבישער  יעריגער 
אינעם  געשטראנדעטע  די  צווישן  געווען 
האט  טעראריסט  דער  וועמען  טראפיק, 
קלערנדיג  ביקס,  מאשין  זיין  מיט  באשאסן 

אז ער איז א אידישער דרייווער.
געפארן  ווייטער  איז  טעראריסט  דער 
אין האט אריינגעהאקט אין א אידישע קאר 
אבער  אידן,  נאך  אומברענגען  וועלנדיג 
נאכ'ן אנשטויסן אין די אידישע קאר זענען 
דרייווערס  אידישע  אנדערע 
און  קאר  זייערע  פון  ארויסגעשּפרינגען 
באפאלן דעם אראבער, און אראּפ געהאלטן 

אים  און  אנגעקומען  איז  ּפאליציי  די  ביז 
ארעסטירט.

גאר ווילדע 24 שטונדען  
זיך  האט  (ויצא)  מוצש"ק  נעכטן 
די  אין  אטאקע  טעראר  א  מיט  אנגעפאנגען 
זענען  אידן   5 וואו  גת,  קרית  שטאט  דרום 
אין  אזייגער  ארום 8:00  געווארן  געשטאכן 
ווינקל  ביים  המלך  דוד  רחוב  אויף  אווענט, 
א  זיי,  צווישן  ישראל,  מלכי  רחוב  פון 
רעליגיעזער ספרדי'שער מיטל יעריגער איד 
איד,  א  נאך  הי"ו,  חיון  ציון  נאמען  מיט'ן 
מיידל,  יעריגע   12 א  און  פרויען  צוויי 
מיטל  און  לייכט  אלע  זענען  וועלכע 
דער  איז  דערווייל  געווארן.  פארוואונדעט 

טעראריסט אנטלאפן.
קלער  ערנסטע  אן  געווען  שוין  איז  עס 
אּפצושליסן דעם לערן טאג איבער'ן שטאט 
געפאר  ערנסטע  אן  און  זונטאג,  גאנץ  אויף 
ווארענונג איבער א מערדערישן טעראריסט 
אין  זיך  דרייט  וועלכער  מעסער  א  מיט 
ווען  געווארן,  פארעפענטליכט  איז  שטאט 
שעה  דריי  כמעט  איז  טעראריסט  דער 
ער  ווי  געווארן  אנטדעקט  שּפעטער 
אין  גראז  הויכע  די  צווישן  זיך  באהאלט 
אומגעפער  ווילא,  גרויסע  א  פון  הויף 
ער  וואו  ארט  פונעם  פיס  הונדערט  עטליכע 
אלע  שטעכערייען.  זיינע  דורכגעפירט  האט 
געווארן  אּפגערופען  זענען  ווארענונגען 
פעסטגעשטעלט  איז  עס  וואס  נאכדעם 
און  אליין,  געארבייט  האט  ער  אז  געווארן 
מיט  טעראריסט  א  נאך  געהאט  נישט  האט 

זיך.
זונטאג צופרי האט די טעראר כוואליע 
פארגעזעצט, ווען א 16 יעריגע אראבקע איז 
אנגעקומען צום החטיבה המרחבית שומרון 
גרויסן  א  מיט  באוואפענט  דזשאנקשאן 
מעסער. זי איז נאכגעלאפן עטליכע אידישע 
ביים  געווארט  האבן  וועלכע  מיידלעך 
זיי  און  סטאנציע,  היטש  און  באס  דארטיגן 
איז  דאן  ּפונקט  אבער  שטעכן,  צו  ּפרובירט 
געקומען צו פארן דער געוועזענער שומרון 
מאסיקא,  גרשון  הויּפט  מוניציּפאליטעט 
(וועלכער האט לעצטענס געמוזט רעזיגנירן 
אויספארשונגען),  כאבאר  ערנסטע  צוליב 
וועלכער האט באמערקט די אראבקע מיט'ן 
רעדל  זיין  דריי  א  געגעבן  ער  האט  מעסער, 
אראּפגעקלאּפט.  זי  האט  און  איר  אין  אריין 
דערנאך  האבן  סאלדאטן  דערנעבענדיגע  די 
פארוואונדעטע  די  אויף  געשאסן 

טעראריסטקע און זי ערלעדיגט.

אן  איז  שּפעטער  צייט  קורצע  א 
צו  געקומען  דרייווער  טעקסי  אראבישער 
כפר  ביים  טעקסי  געלע  זיין  מיט  פארן 
אומגעגענט  אינעם  דזשאנקשאן,  אדומים 
פונעם  גרעניצן  די  אין  (אבער  ירושלים  פון 
ּפרובירט  דארט  האט  און  ברעג),  מערב 
וואס  אידן  קאר  זיין  מיט  איבערטרעטן 
סטאנציע.  באס  ביים  געשטאנען  זענען 
געלונגען,  נישט  אים  איז  עס  וואס  נאכדעם 
ווייל די מענטשן האבן באוויזן באצייטענס 
צו אנטלויפן, איז ער ארויסגעקומען פון זיין 
מעסער,  גרויסן  א  מיט  באוואפענט  טעקסי 
און האט אנגעפאנגען נאכלויפן די מענטשן 
און זיי ּפרובירט שטעכן, אבער ּפונקט האט 
און  באמערקט  דאס  ביקס  א  מיט  עמיצער 
אים  און  אראבער  דעם  אויף  געשאסן 
אן  פארמיטן  דערמיט  און  אומגעברענגט, 

אומגליק, רח"ל.
טויטליכסטע  און  קומענדיגע  די 
פארגעקומען  איז  ה"י,  טאג  פונעם  אטאקע 
אומגעפער 2 אזייגער נאכמיטאג, ווען א 34 
פאדזשער  דארף  פונעם  אראבער  יעריגער 
פריערדיגע  קיין  גאר  מיט  חברון,  נעבן 
איז  רעקארד,  געוואלדטאטן 
ביימער  די  צווישן  פון  ארויסגעשּפרינגען 
גוש  באקאנטן  ביים  ּפלאץ  היטש  אונטער'ן 
עציון היטש סטאנציע, אינעם מערב ברעג, 
האבן  יוגענטליכע  אידישע  פיל  וואו 
און  טראנסּפארטאציע  אויף  געווארט 
האט  און  ארבע,  קרית  קיין  היטשעס 
שרעקליך צעשטאכן אין האלז און אין קאּפ 
אן 21 יעריגע אידיש מיידעל, און זי קריטיש 
איז  טעראריסט  דער  פאר  פארוואונדעט, 

דערשאסן געווארן.
אין  געווארן  אּפגעפירט  מיידל  דאס 
דאקטוירים  די  וואו  שּפיטאל,  צדק  שערי 
צייט,  שעה  א  צו  נאענט  געארבייט  האבן 
ליידער  זי  איז  ענדע  אין  אבער 
אויסגעגאנגען פון אירע וואונדען. מיט דעם 
איצטיגן  אינעם  קרבנות  צאל  די  האט 
אינטיפאדא)  (שטעכעריי  כוואליע  טעראר 
א  (כמעט  נפשות  צו 20  דערגרייכט  ליידער 
די  אין  בלויז  ערווענט  ווי  דערפון,  דריטל 
הונדערטער  מיט  רח"ל),  וואך,  איינע 

פארוואונדעטע ל"ע.
איז,  אלעמען  ביי  שרעק  און  זארג  די 
די  צו  עק  אן  צו  קומען  שוין  וועט  עס  ווען 
און  געוואלדטאטן  שוידערליכע 
שוין  וועט  רבוש"ע  דער  און  מערדערייען, 

זאגן למלאך המשחית הרף.

י. ירושלמי ּפאלעסטינער געוואלדטאטן קייט שלאגט פרישע רעקארדס:

די 5 קדושים הי"ד


