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מיט'ן  געווארן  פארטיג  מען  איז  דאנערשטאג 
רעפערענדום  דעם  אין  שטימען  אלע  איבערציילן 
אוו  טאון  די  אין  געווארן  פאררופן  איז  וואס 
ענדגילטיג  איז  ה'  בחסדי  און  ראמאּפא, 
די  פון  ּפלאן  דער  געווארן  אנידערגעשטימט 
דעם  באקעמפן  וועלכע  עלעמענטן  פינסטערע 

חרד'ישן ישוב אויף טריט און שריט.
אּפגעהאלטן  זענען  וואלן  רעפערענדום  די 
געווארן פאר א יאר, סעּפטעמבער 30, ג' עשי"ת. עס 
האט  מען  וואס  אויף  פראגעס  צוויי  געווען  איז 
געשטימט, יא אדער ניין. איין פראגע איז געווען צי 
מען זאל פארגרעסערן די צאל קאונסיללייט פון די 
איז  פראגע  צווייטע  די  און  זעקס,  צו  פיר  איצטיגע 
געווען צי מען זאל צעטיילן די טאון אין א סיסטעם 
דיסטריקטן.  באזונדערע  מיינט  וואס  פון "ווארדס", 
און  אויפקלערן  בעסער  אביסל  דאס  וועלן  מיר 
פאר'ן  זאך  שעדליכע  אזא  איז  דאס  פארוואס 

חרד'ישן ישוב.
אונטער'ן איצטיגן סיסטעם קען יעדער וויילער 
פאר'ן  אויך  ווי  קאונסיללייט  פיר  די  פאר  שטימען 
די  פאקטיש  פירן  פינף  די  און  סוּפערווייזער,  טאון 
שטימט  יאר  צוויי  יעדע  טאון.  די  פון  ווירטשאפט 
א  האבן  וועלכע  קאונסיללייט,  צוויי  פאר  מען 
טערמין פון פיר יאר. אויך שטימט מען פאר'ן טאון 
פון  טערמין  א  פאר  איז  דאס  וואס  סוּפערווייזער 

צוויי  יאר.
פון  וואוקס  דער  אז  סוד  קיין  נישט  איז  עס 
חרד'ישן ישוב אין מאנסי, סּפרינג וואלי און אין די 
אויגן  די  שטעכט  געגנטער,  און  שטעטלעך  אנדערע 
פאר א סאך אנדערע איינוואוינער, און ליידער זענען 
אויך אידישע אּפשטאמיגע פון די ערגסטע קעמפער 
וואלן  יעדע  אין  אינטערעסן.  חרד'ישע  די  קעגן 
קומט טאקע פאר א העפטיגער קאמּפיין, און בעז"ה 
וואס  די  ווערן  ערוויילט  זאל  עס  אז  געלונגען  איז 
און  ישוב,  חרד'ישן  קעגן  דיסקרימינירן  נישט  לאזן 

אזוי קען מען עטוואס צוימען די רדיפות.
געדאנק,  מיט'ן  אויפגעקומען  זענען  שונאים  די 
וואלן  דעמאקראטישע  פרייע  ביי  ווי  אזוי  אז 
אין  שוין  איז  וואס  סיסטעם  איצטיגן  אונטער'ן 
די  געווינען  געדענקט,  מען  זינט  עקזיסטענץ 
טוישן  מען  דארף  ממילא  אינטערעסן,  חרדי'שע 
נישט  קען  מען  אויב  קינדער,  (ביי  סיסטעם.  דעם 
געווינען א געים, וועט געווענליך אלץ זיין עמיצער 

וואס וויל טוישן די געים רעגולאציעס...)
אלע  פאר  שטימען  קען  וויילער  יעדער  אויב 
דעמאקראטישער  דער  דאך  איז  קאונסיללייט, 
געווינט,  מאיאריטעט  די  אז  סיסטעם  יושר'דיגע 
האבן  שונאים  די  אז  אויסגעשטעלט  אזוי  זיך  האט 
פארלוירן די מאכט און זיי זעען ווי דער חרד'ישער 
ציבור מאביליזירט זיך ביי די ּפריימעריס און ביי די 
מען  אז  געדאנק  אויפ'ן  געקומען  זיי  זענען  וואלן, 
זיי  אז  כח  וואל  חרד'ישן  דעם  צוברעקלען  דארף 
פונעם  מאיאריטעט  א  ערוויילן  קענען  נישט  זאלן 

קאונסיל. ווי אזוי טוט מען דאס?
איין פארשלאג איז געווען אז מען זאל צעטיילן 
יעדער  און  ווארדס,  דיסטריקטן,  אין  ראמאּפא 
איין  בלויז  פאר  שטימען  קען  איינוואוינער 
וועט  מען  פיר.  אלע  פאר  נישט  פארטרעטער, 
אן  האבן  צו  ישוב  חרד'ישן  דעם  אריינרוקן 
ווארד,  איין  בלויז  אין  מאיאריטעט  איבערוועגנדע 
איבריגע  די  און  פארטרעטער,  איין  האבן  זיי  זאלן 
זיי  אז  איינטיילן  אזוי  מען  וועט  ישוב  פון  טיילן 
דריי  אנדערע  די  צווישן  ווערן  צעטיילט  זאלן 
קיין  האבן  נישט  זיי  וועלן  ערגעץ  אין  אז  ווארדס 
מאיאריטעט, אזוי וועלן די שונאים פארזיכערט זיין 
זיי  און  שטימען  פינף  די  פון  דריי  מינימום  מיט 

וועלן קענען באלעבאטעווען אויפ'ן טאון.

אויך  זיי  האבן  גענוג,  נישט  איז  דאס  אויב 
צאל  די  פארגרעסערן  זאל  מען  אז  פארגעשלאגן 
 ,4 איצטיגע  די  אנשטאט   6 צו  קאונסיללייט  טאון 
וואס מיינט אז מען זאל האבן 6 ווארדס, אזוי וועט 
חרד'ישן  דעם  פארוואסערן  קענען  נאכמער  מען 
דאמינירן  קענען  אנדערע"וועלן  "די  ווען  כח,  וואל 

אין רוב ווארדס.
דאס  אויך  ווערט  דיסטריקטן,  נייע  מאכן  ביים 
אויב  אבער  קאמף,  א  אין  פארוויקעלט  געווענליך 
זעלבסטשטענדיגע  פאר  איבער  עס  גיט  מען 
מענטשן  פרעמדע  עקסּפערטן,  אומּפארטייאישע 
ילך  הלוך  דעם  מיט  באהאווענט  נישט  זענען  וואס 
אין ראמאּפא, וואלטן די אנטי-חרד'ישע עלעמענטן 
פארזיכערט געווען אז יענע וואלטן צוגעשטעלט א 
צו  געשמאק,  זייער  לויט  מאּפע"  "יושר'דיגע 
נישט  זאלן  וויילער  חרד'ישע  די  אז  פארזיכערן 
לינקע  די  ווי  אזוי  טאון,  די  אין  "דאמינירן"  קענען 

ּפרעסע האלט אין איין העצן.
א  פאר  קאמּפיין  העפטיגער  א  געווען  איז  עס 
ראמאּפא",  רעפערענדום. "ּפרעזערוו  דעם  פאר  יאר 
דעם  באקעמפן  צו  געווארן  געשאפן  איז  וואס 
חרדי'שן וואוקס, איז נאך פאר'ן ענדע טאג געלאפן 
אין געריכט צו ּפסל'ן די וואלן, ווען זיי האבן געזען 
עס  מאסן.  די  אין  שטימען  ארויס  גייען  אידן  די  ווי 
אז  פארארדענונג  א  באקומען  צו  געלונגען  זיי  איז 
פארזיגעלט  און  איינגעשּפארט  זאלן  בעלאטס  אלע 
און  עפענען  נישט  אפילו  זאל  מען  און  ווערן, 
אּפציילן די מאשין שטימען, ביז נאך א געריכטליכן 
געריכט  אּפעלאט  דאס  האט  ה'  בחסדי  פארהער. 

געראטעוועט דעם מצב, ווי שּפעטער באשריבן.
געווארן  פארטיג  איז  מען  ווען  איצט,  ערשט 
וואל  די  אויף  אז  מען  זעט  שטימען,  אלע  אּפציילן 
עלעמענטן  אנטי-חרד'ישע  די  האבן  מאשינען, 

געהאלטן פאראויס!
אויף פראגע נומער 1, צו פארגרעסערן די צאל 
די  אויף  יא  געשטימט   ,13,858 האבן   ,6 צו   4 פון 
מאשינען און 13,581 האבן געשטימט ניין. ד.מ., די 

"יא" שטימען האבן געהאלטן 277 פאראויס.
בעלאטס",  "עבסענטי  צוגעקומען  איז  דעם  צו 
פון וויילער וועלכע האבן נישט געקענט ּפערזענליך 
גיין צו די וואלן צוליב פארשידענע סיבות, האבן זיי 
אריינגעשיקט זייערע שטימען דורך די ּפאסט (אויף 
האט  עלעקשאנס  אוו  באורד  די  וואס  בויגן  דעם 
פון  פארלאנגען  דאס  דארף  מען  צוגעשיקט, 
שטימען  די "יא"  זענען  דארט  אויך  און  פאראויס!) 
מיינט  וואס  צו 209,  מיט 366  פאראויס  געשטאנען 
 157 נאך  מיט  געשטיגן  איז  מערהייט  זייער  אז 
שטימען און עס האט איצט געהאלטן פאראויס מיט 

434 שטימען.
אויף "ּפראּפאזישאן 2" אויפצושטעלן א ווארד 
סיסטעם, איז זייער מאיאריטעט געווען נאך העכער. 
"יא"   13,891 געווען  זענען  מאשינען  די  אויף 
שטימען צו 13,526 "ניין" שטימען, אן אונטערשיד 
פון 365 שטימען. ביי די עבסענטי בעלאטס איז זיי 
 201 "יא"   377) שטימען,   176 נאך  צוגעקומען 
פאראויס  געהאלטן  זיי  האבן  דארט  וואס  "ניין") 

מיט 541 שטימען.
דא איז אבער צוגעקומען נאך א ּפונקט, וואס די 
גוט  אזוי  נישט  דאס  האבן  אנטי-עלעמענטן 
ניו  אונטער'ן  אז  נעמליך  פריער,  פון  פארשטאנען 
יארקער געזעץ פאר מוניציּפאלע רעפערענדומס איז 
וואס  מוניציּפאליטעט  די  אין  איינוואוינער  יעדער 
איז עלטער פון 18 יאר, אפילו אויב יענער איז נישט 
צו  בארעכטיגט  אויך  וויילער,  רעגיסטרירטער  א 
פראגעס,  רעפערענדום  לאקאלע  די  אויף  שטימען 
קיין  נישט  איז  וואס  עמיצער  ווי  אזוי  נאר 
שטימען  נישט  דאך  קען  וויילער  רעגיסטרירטער 

שטימען  וויילער  אזא  מוז  מאשינען,  וואל  די  אויף 
דאס  און  צעטיל  שטים  "עפידעיוויט"  אן  אויף 
מען  ווי  נאכדעם  אּפגעציילט  דערנאך  ווערט 
און  שטימען,  לעגיטימע  איז  דאס  אז  באשטעטיגט 
וואל  ענדגילטיגע  האבן  דערנאך  מען  קען  אזוי 

רעזולטאטן.
אידן  עס איז טאקע געווען טויזנטער חרדי'שע 
וועלכע האבן געשטימט אויף די עפידעיוויטס, און 
טאג  וואל  אין  האבן  אנטי-עלעמענטן  די  אויך 
אנגעהויבן צו מאביליזירן אז אויך זיי זאלן ברענגן 
וויילער  אומרעגיסטרירטע  ּפלעצער  שטים  די  צו 

וואס וואוינען אין ראמאּפא.
די  באקעמפט  שטארק  זייער  אבער  האבן  זיי 
עפידעיוויט שטימען, ווייל זיי האבן דאך געזען ווי 
מאסן,  די  אין  שטראמען  אידן  חרד'ישע  די 
אויספאלגענדיג דעם פארלאנג פון די רבנים און די 
פארשטאנען  אליין  דאך  האט  יעדער  וואס  עסקנים, 
פונעם  עקזיסטענץ  פאר'ן  מען  קעמפט  דא  אז 
די  ווערן  וועלן  "זיי"  אויב  ווייל  ישוב,  חרד'ישן 
בלויז  נישט  זיי  וועלן  ראמאּפא,  אין  דעה-זאגער 
וועלן  זיי  נאר  וואוקס,  צוקונפטיגן  דעם  אּפשטעלן 
פארלייגן  זיך  וועלן  זיי  און  טשעּפען,  אויך  אויך 
און  מוסדות,  און  הייזער  איצטיגע  די  אויף  אויך 
ווער-ווייסט-וואס-נאך עס ווירבעלט זיך אין זייערע 

פינסטערע מוחות...
זיי זענען געגאנגען אין געריכט מיט א פארלאנג 
אז מען זאל נישט ציילן די עפידעיוויט שטימען. זיי 
גאנצן  דעם  קעגן  טענות  פארשידענע  געהאט  האבן 
געווען  איז  עס  אז  וואלן,  די  פון  הלוך-ילך 
מיט  שטימען  געלאזט  האט  מען  פעלשערייען, 
אין  אבער  געגענטער  חרד'ישע  די  אין  עפידעוויטס 
גענוג  געווען  נישט  איז  געגענטער  אנדערע  די 
אנגאזשירט  האבן  זיי  צעטלעך.  עפידעיוויט 
קען  מען  וואס  אפירגעזוכט  האבן  וואס  אדוואקאטן 
זיי  איז  עס  און  געריכט,  צום  ארויפברענגען  נאר 
זי  און  ריכטער,  סימּפאטישע  א  טרעפן  צו  געלונגען 
האט אנהויב אקטאבער גע'ּפסל'ט די וואלן, זאגנדיג 
איבער'ן  קלאגעס  ערנסטע  צופיל  געווען  איז  עס  אז 
אלעס  באפוילן  האט  זי  וואלן.  די  פון  יושר 
אלע  אריינגערעכענט  ארויסצואווארפן, 
נייעם  א  פאררופן  וועט  מען  און  עפידעיוויטס, 

רעפערענדום אויף ביידע פראגעס.
כאטש  זאל  מען  אז  גע'טענה'ט  האט  טאון  די 
אלעס  מען  זאל  אוועקלייגן,  אלעס  דערווייל 
באשליסן  געריכטן  די  קענען  דערנאך  און  אּפציילן, 

צי מ'זאל אנערקענען די וואלן אלס לעגיטים.
אן אּפעלאט געריכט האט טאקע גע'ּפסל'ט דעם 
אז  פארלאנגט  האט  און  אורטייל,  אומ'יושר'דיגן 
איינשּפארן  "פארזיגלען",  זאל  קלוירק  טאון  דער 
אויף א פארזיכערטן ארט אלע עפידעיוויט שטימען 
געהעריגן  א  נאך  און  רעזולטאטן,  וואל  אלע  און 
פארארדענט  שּפעטער  חדשים  לאנגע  איז  פארהער 
געווארן אז מען זאל יא אּפציילן אלע שטימען, אויך 
געווען  יא  איז  עס  שטימען.  עפידעיוויט  די 
מיט'ן  רעכענען  זיך  וועט  מען  און  וואלן  לעגיטימע 

וואל אויסגאנג.
פונעם  ערנסטקייט  די  אויף  זעט  מען 
חדשים  אזויפיל  זיך  האט  עס  אז  רעפערענדום 
איצט  האט  מען  ביז  געריכטן  די  אין  געשלעּפט 
אויך  וואס  שטימען  אלע  אּפציילן  געהייסן  ענדליך 
האט  מען  ווען  וואכן  ּפאר  א  געדויערט  האט  דאס 
פון  פאטאקאּפיע  א  געמאכט  צוערשט  פארזיכטיג 
צוריק  דערנאך  עס  האט  מען  און  שטימען  אלע 
צו  אומגעציילט,  קאנווערט  אינעם  אריינגעלייגט 
מען  האט  געשעט,  "עּפעס"  אויב  אז  פארזיכערן 

כאטש א קאּפיע פון די עפידעיוויטס.
מיט'ן  געווארן  פארטיג  מען  איז  דאנערשטאג 

זיך  האט  עס  און  שטימען  אלע  אּפציילן 
געווען  איז  עפידעוויטס  די  ביי  אז  ארויסגעשטעלט 
צו   ,1 ּפראּפאזישאן  פאר  שטימען  "יא"   420
פארגרעסערן די צאל קאונסיללייט פון 4 צו 6, און 
האט 9  אז "ניין"  ד.מ.   ניין.  געשטימט  האבן   1,858

געהאלטן פאראויס מיט 1,438 שטימען.
קאטעגאריע  דריי  אלע  פון  הכל  סך  דער 
און  בעלאטס  עבסענטי  מאשינען,  שטימען, 
און  "יא"  אויף   14,644 געווען  איז  עפידעיוויטס, 
מען  האט  הכל  בסך  ניין.  אויף   15,648
פון  מערהייט  א  מיט  ּפלאן  דעם  אנידערגעשטימען 

1,004 שטימען.
ווארד  א  אויפצושטעלן   ,2 ּפראּפאזישאן  ביי 
די  ביי  שטימען  יא   419 געווען  איז  סיסטעם, 
מערהייט  א  שטימען,  ניין   1,854 און  עפידעיוויטס 

פון 1,435 פאר ניין.
געווען 14,687 "יא", 15,581  איז  הכל  סך  דער 
אנידערגעשטימט  איז  עס  אז  מיינט  וואס  "ניין", 

געווארן מיט בלויז 894 שטימען.
האט  מען  ווען  ושמחה,  אורה  היתה  ליהודים 
טובה  בשורה  די  געהערט  נאכמיטאג  דאנערשטאג 
אז די שונאים האבן בחסדי ה' געליטן א מּפלה דאס 
שווער  אזוי  האבן  וואס  עסקנים  די  און  מאל, 
געארבייט האבן שטארק באדאנקט יעדן פאר נעמען 

זיך די צייט ארויסצוגיין שטימען.
איז  סכנה  די  אז  אבער  באטאנען  עסקנים  די 
נאכנישט פאריבער. מען זעט פון דעם רעפערענדום 
וויילער   1,900 כמעט  מינימום  געווען  איז  עס  אז 
וואס  איינוואוינער  רעגיסטרירטע  נישט  זענען  וואס 
נישט  זענען  אבער  אינטערעסן  חרד'ישע  די  שטיצן 
זיכער  זענען  אויסערדעם  וויילער!  רעגיסטרירטע 
געווען נאך א שיינע צאל אומגעריסטרירטע וויילער 
גיין  געקענט  נישט  סיבות  צוליב  האבן  וואס 
 500 מינימום  יאר  יעדעס  צו  קומען  אויך  שטימען. 
יוגענטליכע וואס ווערן 18 יאר אלט, און זיי דארפן 

זיך ווי פריער רעגיסטרירן אלס וויילער.
די שונאים זענען אזוי שטארק מאביליזירט, אז 
וועט  עס  ווען  מאל  יעדעס  אז  זיין  זיכער  קען  מען 
זיין ּפריימעריס אדער וואלן, וועלן זיי ארויסשלעּפן 
וואס  וויילער,  רעגיסטרירטע  די  פון  מאקסימום  א 
ביי דעם רעפערענדום האבן מיר דאך געזען אז אויב 
בלויז  געווען  אנגעוויזן  וואלט  אויסגאנג  וואל  דער 
געווינען  זיי  וואלטן  וויילער,  רעגיסטרירטע  אויף 
 400 פון  מינימום  א  מיט  פראגעס,  ביידע  אויף 

שטימען ביז איבער 500 שטימען.
מען  אז  זיך,  רעגיסטרירן  צו  צייט  די  איז  איצט 
און  ּפריימעריס  אלע  ביי  באטייליגן  קענען  זיך  זאל 

וואלן, און בשם ה' נעשה ונצליח!

ליהודים היתה אורה ושמחה:

ענדגילטיגער זיג ב״ה פאר חרדי׳שן 
ישוב אין ראמאּפא רעפערענדום

דער אפיציעלער חשבון פון די בארד אוו עלעקשאנס


