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ערנסטן  צום  צוגאב  אין   - ירושלים. 
האט  וועלכע  געוואלדטאטן  פון  כוואליע 
זיך צופלאקערט די וואך זונטאג, אין א רייע 
דער  איז  ּפרואווען,  שטעכעריי  פון 
די  און  סּפעציפיש  ציבור  חרדי'שער 
אין  ירושלים  פון  באפעלקערונג  אלגעמיינע 
אלגעמיין אויפגעטרייסעלט געווארן פון די 
שרעקליכע בשורת איוב וואס האט אלעמען 
שרעקליכן  דעם  איבער  געטראפן, 
שאסיי  אויפ'ן  אווענט  זונטאג  עקסידענט 
צווישן ירושלים און בני ברק, אין וועלכן א 
טראנסּפארט טראק מיט א "קרעין" דערויף, 
נומער  א  מיט  צוזאמענגעשטויסן  זיך  האט 
חרדי'שע  מיט  פול  באס,  "אגד"   402
פון  ברק,  בני  קיין  ירושלים  פון  רייזענדע 
רח"ל  זענען  אידן  זעקס  וועלכן 
ל"ע  זענען   20 פון  מער  און  אומגעקומען, 
פארוואונדעט געווארן, אכט דערפון ערנסט 

און גאר קריטיש, ה"י.
"אגד"  דער  וואס  טראצדעם 
באצייכענט  דערווייל  האט  ווארטזאגער 
זענען  עקסידענט,  אן  אלס  אומגליק  דעם 
וואס  ווערסיעס  צוויי  פאראן  דערווייל  נאך 
ביים  ּפאסירט  האט  עס  טאקע 
טאקע  איז  באס  דער  צי  צוזאמענשטויס, 
פונעם  ּפלאטפארם  אינעם  אריינגעפארן 
ארויסגעשטארט  האט  וועלכע  טרעילער 
ווי  לויט  אדער  שאסיי,  הויּפט  אינעם 
אנדערע ווערסיעס לויטן, אז דער טרעילער 
דרייווער - א פערציג יעריגער אראבער פון 
געווארט  האט  וועלכער   - ירושלים  מזרח 
אויפ'ן זייט פונעם שאסיי, איז אריינגעפארן 
אינעם באס, ווי נאר דער באס איז געקומען 
דרייווער  אראבישער  דער  אז  און  פארן,  צו 
נאכאמאל  אנגעוואנדן  צייט  גאנצע  די  האט 
באס,  אינעם  אריינרייבן  זיך  נאכאמאל  און 
דעם  פון  אנטלויפן  ּפרובירט  האט  וועלכע 

אטאקירענדן טרעילער.
דערווייל איז שווער פעסטצושטעלן די 
מאמענטאל  איז  עס  און  ווערסיע,  ריכטיגע 
דורכדרינגליכע  ערנסטע  אן  פון  טייל 
דער  וויבאלד  אויספארשונג,  ּפאליציי 
וועלכער  דרייווער  טרעילער  אראבישער 
איז בלויז גאר לייכט פארוואונדעט געווארן 
און איז באלד ארעסטירט געווארן, ווי אויך 
דער באס דרייווער, ווערן איצט אינטענסיוו 
איבערלעבער  אויך  ווי  אויסגעפארשט, 
פונעם באס, און דרייווערס וואס זענען דאן 

בייגעוואוינט  און  פארבייגעפארן  ּפונקט 
האט  ּפאליציי  די  עקסידענט.  דעם 
די  אין  פארעפענטליכן  צו  פארשּפראכן 
דער  גענוי  וואס  שטונדען  קומענדיגע 
אומגליק איז געווען, אן עקסידענט, אדער א 

טעראר אטאקע.
עמטליכע  אנגענומענע  איצט  די  לויט 
ווען  ּפאסירט  אומגליק  דער  האט  ווערסיע 
דער נומער 402 ליניע (חרדי'שע "מהדרין" 
באס,  "אגד"  ליניע)  באס  ירושלים-ב"ב 
ירושלים  פון  ארויסגעפארן  איז  וועלכער 
זונטאג   6:40 אומגעפער  ברק  בני  קיין 
"ענבה"  ביים  אריינגעפארן  איז  אווענט, 

דעם  צווישן  באהעפט  וואס  דזשאנקשאן 
הויּפט שאסיי און שאסיי נומער 431, אינעם 
איז  וועלכע  טרעילער,  ּפלאטפארם  אפענעם 
ליפערן  צו  וועג  אויפ'ן  געווען 
לאנד  פון  צענטער  פון  מארמארשטיינער 
אנגעבליך  זיך  האט  און  ירושלים,  קיין 

הויּפט  פונעם  זייט  אויפ'ן  אּפגעשטעלט 
ּפראבלעמען,  מעכאנישע  צוליב  שאסיי 
טייל  אונטערשטן  מיט'ן  ארויסשטארענדיג 
קרעין  לאדענען  סּפעציעלער  דער  וואו   -
וואס  שאסיי,  אינעם  אריין   - זיך  געפינט 
טייל  גרויסער  א  אז  צוגעברענגט  האט 

זעקס אומגעקומען און העכער 20 פארוואונדעטע 
רח״ל ביי עקסידענט פון טראק און חרדיש׳ן 

״מהדרין״ באס אויפ׳ן וועג פון ירושלים קיין בני ברק

י. ירושלמי שוד ושבר בגבולינו:

הב' יעקב מאיר כעשין ז"ל, תלמוד סלאנים, ר' ישראל וויינבערג ז"ל פון ירושלים, 
בחור לוי יצחק אמדאדי ז"ל תלמוד ברסלוב
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איז  וואנט  רעכטע  באס'  פונעם 
און  קרעין,  דרכ'ן  געווארן  "אּפגעשיילט" 
דערמיט אויך טייל פון די זיצן אינעם באס. 
די  פון  טייל  זענען  רעזולטאט  אלס 
פונעם  ארויסגעפלויגן  ל"ע  ּפאסאזשירן 
זענען  טייל  און  באס,  פארענדן  שנעל 

צו'מזיק'ט געווארן אינעווייניג אינעם באס.
אראבישן  דעם  פון  ברידער  צוויי 
דער  ווי  דערציילן  דרייווער,  טרעילער 
אנגערופן  זיי  האט  דרייווער  טרעילער 
און  עקסידענט,  פאר'ן  מינוט  עטליכע 
דערציילט אז דער "גיער" פון זיין טרעילער 
איז קאליע געווארן, און אז דער מעכאניקער 
ער  וועמען  פאר  פירמע  טראק  פונעם 
קען  ער  אז  געזאגט  אים  האט  ארבייט 
די  און  אריבערקומען,  נישט  מאמענטאל 
ווייטער  נישט  געראטן  אים  האבן  ברידער 
נאר  גיער  צעבראכענעם  א  מיט  פארן  צו 
און  זייט  א  אויף  אּפשטעלן  זיך  ענדערש 
ווארטן אויף הילף. עטליכע מינוט שּפעטער 
דעם  ברודער  זיין  גערופן  האט  ער  ווען 
ברודער  דער  אים  האט  דרייווער,  טרעילער 
קען  "איך  טעלעפאן,  אין  אריינגעשריגן 
בין  איך  שנעל,  קום  רעדן,  נישט  איצט 
ערנסטן  אן  אין  פארמישט  געווען 

עקסידענט!"
אויך  האט  ברודער  צווייטער  דער 
טרעילער  דער  וויבאלד  אז  דערציילט, 
מיט  אים  צו  פארבינדן  זיך  האט  דרייווער 
זיין  אראּפגעשיקט  ער  האט  ּפראבלעם,  זיין 
שטייט,  טרעילער  דער  וואו  ארט  צום  זון 
דאן  און  העלפן,  ּפרובירן  אים  זאל  ער  כדי 
זון,  זיין  צו  פארבינדן  זיך  האט  ער  ווען 
אויפ'ן  אנגעקומען  נארוואס  איז  וועלכער 
ארט, צו הערן וואס עס הערט זיך, האט דער 
האט  "עס  טעלעפאן,  אין  אריינגעשריגן  זון 
דא ּפאסירט א שווערער עקסידענט" און ער 

האט באלד אראּפגעלייגט דעם טעלעפאן.

די קרבנות רח״ל
דערווייל  נאך  איז  עס  וואס  טראצדעם 
אלע  געווארן  פארעפענטליכט  נישט 
און  אומגעקומענע  די  פון  אידענטיטעטן 
דערווייל  שוין  קורסירן  פארוואונדעטע, 
די  צווישן  אז  קלאנגען  קראנטע 
עלטערער  אן  פאראן  זענען  אומגעקומענע 
ברעסלוב'ער  נאדווארנא'ער  יעריגער   27
בחור, יעקב מאיר כעשין ז"ל, א 26 יעריגער 
סלאנימ'ער בחור, ישראל וויינבערג ז"ל פון 
א  צו  געפארען  איז  וועלכער  ירושלים, 
בחור  ברעסלאווער  יעריגער   17 א  חתונה, 
רבי  הגאון  פון  זון  ז"ל,  אמדאדי  יצחק  לוי 
הלל קלמן אמדאדי שליט"א, פון די דיינים 
פרוי  יעריגע   23 א  יבניא',  אין  בי"ד  אינעם 
פון  טאכטער  ע"ה  פרענקל  ּפעשא  חנה 
און  שליט"א  רבי'ן  אסטראווצא  ביאלא 
אן  שליט"א,  רבי  בוטושאנ'ער  פון  שנור 
אומגעפער פערציג יעריגע פרוי, און א קינד 
(יונגעל אדער מיידעל) וועלכע איז קריטיש 
עקסידענט,  אינעם  געווארן  פארוואונדעט 
די  פון  געשטארבן  שּפעטער  רח"ל  איז  און 

וואונדען, ה"י.
איז  פארוואונדעטע  ערנסט  די  צווישן 
היימישע  יעריגע  צוואנציג  א  פאראן  אויך 
לרפו"ש  שּפערלינג  דינה  בת  שרה  כלה, 
וואכען  עטליכע  האלט  וועלכע  בתושח"י, 
פאר איר חתונה, און געפינט זיך אין גאר אן 
פליגעל  "שיבא"  אינעם  צושטאנד  ערנסטן 
אויך  אזוי  שּפיטאל.  השומר"  דער "תל  פון 
בת  ברכה  שוועסטער,  יעריגע   16 איר  איז 
די  צווישן  לרפו"ש,  שּפערלינג  דינה 
פיל  א  אין  ב"ה  איז  אבער  פארוואונדעטע, 
לייכטערע  די  צווישן  צושטאנד,  לייכטערן 
פארוואונדעטע געפינט זיך דער זון פון כ"ק 
וועלכענס  שליט"א,  מבוטושאן  אדמו"ר 
די  פון  ליידער  איז  להבחל"ח  ווייב 

אומגעקומענע רח"ל.
דער  ווי  האבן  קלאנגען  אומצאליגע  די 
אויך  פאלן  אזעלכע  אין  שטייגער 
און  ּפאניק  אויסטערלישן  אן  פאראורזאכט 
שרעק אין בני ברק, נאכדעם וואס עס האבן 

זענען  וועלכע  קלאנגען,  קורסירט 
פארשידענע  די  דורך  געווארן  צעשּפרייט 
וואס  מיטלן,  קאמוניקאציע  "וואטסעּפ" 
די  צווישן  אז  געלויטעט  האבן 
זענען  פארוואונדעטע  און  אומגעקומענע 
פאמיליע  נאענטע  גאר  עטליכע  פאראן 
מאכט  וואס  פאמיליע  א  פון  מיטגלידער 
היינט אווענט חתונה אין בני ברק (אזוי ווי 
די  פון  ארויסגעפארן  איז  וואס  באס  דער 
האט  ירושלים  אין  קווארטאלן  חרדי'שע 
אומגעפער  ברק  בני  קיין  אנקומען  געזאלט 
ווערן  חוּפה'ס  די  וואס  אינדערצייט 
ממש  האט  וואס  באריכט  א  אּפגעראכטן), 
די  אין  צעטרייסלונג  און  שרעק  אנגעזייט 
מען  וואו  ברק,  בני  אין  זאלן  חתונה  פילע 
וואס  קרובים  אלע  אויף  פארדעכטיגט  האט 
חתונה,  דער  צו  אנגקומען  נאכנישט  זענען 
עקסידענט  די  צווישן  ח"ו  זענען  זיי  אז 

געטראפענע.
געווארן  פארעפענטליכט  איז  שּפעטער 

"זק"א"  און  "הצלה"  די  דורך 
צו  לייקענונג  עמטליכע  אן  ארגאניזאציעס, 
די קלאנגען, באהויּפטענדיג אז די קלאנגען 
וואס  חתונה  א  צו  קרובים  נאענטע  איבער 
זענען  וואס  ברק  בני  אין  פאר  איצט  קומט 
און  קרבנות  עקסידענט  די  צווישן 
און  אומבאגרונדעט  איז  פארוואונדעטע 
צוגעשריבען  האבן  (געוויסע  ריכטיג.  נישט 
וואס  פאקט  צום  באריכט  פאלשן  דעם 
ווי  איז  פארוואונדעטע  ערנסט  די  צווישן 
ערווענט פאראן די כלה און איר שוועסטער, 
ווייטער  אנדערע  שוין  האבן  דעריבער 
געטראפענע  די  אז  "נייעס"  דער  געטראגן 
זענען נאענטע קרובים פון א היינט נאכטיגע 

חתונה.)
פיל  געווארן  באקאנט  אויך  זענען  עס 
מערקווירקדיגע סיּפורים און עּפיזאדן, וואס 
ווי  איבעראל,  ה'  יד  דעם  נאכאמאל  ווייזט 
אזוי מענטשן וואס האבן געזאלט פארן מיט 
עס  האבן  באס  סּפעציפישן  דעם 
היימישע  אנדערע  אן  און  פארשּפעטיגט, 
ּפארפאלק וועלכע האט געוואלט ארויפגיין 
דער  אבער  באס,  פריערדיגן  א  אויף 
דרייווער האט זיי נישט געוואלט ארויפלאזן 
איבערגעפילט,  געווען  שוין  איז  עס  ווייל 
קומענדיגן  אויפ'ן  ווארטן  געהייסן  זיי  און 
ביי  זיך  האט  ּפארפאלק  דאס  אבער  באס, 
ארויפלאזן,  דאך  זיי  זאל  ער  געבעטן  אים 
גאנצן  דעם  שטיין  צו  גרייט  זענען  זיי  און 
וועג קיין בני ברק, צו וועלכן דער דרייווער 
איז  דערמיט  צוגעשטימט.  ענדע  אין  האט 
מיט'ן  פארן  זייער  געווארן  אויסגעמיטן 

"עקסידענט" באס...
ווי די שעות לויפן, ווערט מער און מער 
קלאר אז דער אומגליק איז טאקע געווען אן 
דעם  צוליב  ּפאסירט  האט  וואס  עקסידענט, 
אומאויפ־ מאמענטאלע  און  קרעין, 

שנעל-פארענדן  דער  פון  מערקזאמקייט 
מעגליך  זיך  האט  וועלכער  דרייווער,  באס 
ער  ווען  געשמועסט  גאר  אדער  פארקוקט 
איז אריינגעפארן אינעם קרעין, אבער וואס 
אימער די אורזאך זאל נישט זיין, האט דער 
אויפגעטרייסעלט  אומגליק  שרעקליכער 
דעם גאנצן ישוב אין ארה"ק, און די רבנים 
שוין  האבן  שליט"א  ישראל  גדולי  און 
אין  המעשים  תיקון  און  תשובה  צו  גערופן 
ליכט פון די און פריערדיגע אומגליקן. אזוי 
די  פון  ר"י  ספרדי'שער  דער  האט  צ.ב.ש. 
ּפראמינענטע "ּפורת יוסף" ישיבה, און דער 
ּפארטיי,  ש"ס  די  פון  פירער  גייסטישער 
שליט"א,  כהן  שלום  רבי  הגאון 
ישיבות  ספרדי'שע  אלע  אויפגעפאדערט 
הלימוד  סדר  מארגענדיגן  דעם  אנצופאנגען 
מיט א תענית הדיבור, און מיט כינוסים פון 

תשובה און תפילה.
ויקבל  תפולתינו  ישמע  והקב"ה 
יישמע  ולא  תפילתנו,  את  וברצון  ברחמים 
הימעל  פון  און  בגבולינו,  ושבר  שוד  עוד 
רפואה  גיכע  און  גאנצע  א  שיקען  מען  זאל 
געטראפענע,  און  פארוואונדעטע  די  פאר 

בתוך שאר חולי ישראל, אמן.

י. ירושלמי שוד ושבר בגבולינו:

דער סּפעציעלער לאדענען קרעין אונטן פונען טריעלער וועלכע האט 
ארויסגשטארט אינעם שאסיי, פאראורזאכנדיג דעם עקסידענט


