
 1931פורים תרצ"א      
 

 חלה עגולה קלועה(-חלת פורים דמוקראטית )קוילטש

 יצא לאור באמצעות מועדון הקבצנים המאוחד

 עריכה על ידי דלפון

 נדפס בבית הדפוס של שקר בלוף ותרמית

 העורך האחראי: הפילוסוף הבלתי מוכר

 

 המתנה אשר המן קבל מאשתו.

 אין אפשרות לחרוז.  -הערה: רוב הטקסט נכתב בחרוזים. אם רוצים להיות נאמנים לכתוב בטקסט

 ד"ר לאה איילוןתרגום מאידיש לעברית: 
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 ?הפורים הדמוקראטיתלץ אותנו להוציא לאור את חלת ימה א

 משום טעמים שונים אנו עורכים היום את העיתון.

 להם "שפיצים" דומים: טעם אוזני ההמן, אשר טעם ראשון

 לחריפות של חברינו.  )"שפיציקייט": הכוונה כאן לחריפות השכל(

 משום שאנחנו שואפים לארץ "זבת -: טעם הדבשטעם שני

 חלב ודבש" ואולי לא.

 : טעם הבחירות האחרונות לסיים, תקופה בה סבלנו טעם שלישי

 , אשר תונצחח. זוננשייןכולנו, ובעיקר הקדושה 

 ל מגילת פורים, ומקומה יהיה בשל כך, לידבהיסטוריה ש

 תסלחו לי על המילים הללו. -בן הזקונים של המן וויזתא,

 : טעם הדלות, השורקת אצלנו בכל כוחה.טעם רביעי

 תנו לא יתלונן )או לא יקונן( ובשל טעמים כאלה, איש מא

 ועל הדוכס יאמר:
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 חברים וחברות

 כולנו בלית ברירה

 אוהדים וידידים

 מתאספים אנו היום

 עם כוסית משקה ביד

 שואפים אנו אל ארצנו



 בכוחם של מנהיגי העבר

 שרגילים היו להתבטל ורק אול,

 נפגשים אנו בפורים

 ללא דאגות וללא יסורים

 לומר עליהם שבחים

 על דרכיהם הרעות.

 אנו מסיימים את ההקדמה

 בזב שהרויזיוניסטים ישכבו באדמה

 מפלגת העולם -ואנו

 חוןפשי, חופשי. -פלשטינה -צועקים
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 הציונים הסוציאליסטים מצ'ורטקוב , בבחינת גדולי הדור.

 לפעמים מתכוונים לבורגני( -רב יוסף ויינרוב סטודנט מכובד )באלעבאטישער

 נשיא ההתאחדות בהווה, קבצן עם ציצית,

 ובמקביל גם "חתיכת" בור )או גם פתי(

 המשפטן המוכשר,

 "חתיכת" סוציאליסטשבליבו הוא 

 מומחה לבנות

 אינו מתכוון להגדה, אלא לקניידאלאך )לכופתאות(

 

 נשיא החוג -ח. נירנברג

 חיש נעלב ומיד כועס

 עורך דין מפורסם

 כמו כן דמוקראט "שרוף"

 הוא רצה כלה עם כסף,

 הוא אומר -משום שעל כך עומד העולם

 תמיד משליך לרגלינו את הגט.

 אך התוצאה מתוקה. -מרירות בכך הוא חפץ לגרום לנו
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 כמזכיר מאד סימפאטי - צבי קאלישר

 אך מנהל את העבודה באופן לא סיסטמטי )לא שיטתי(

 חבר בכל המוסדות הציוניים

 הרפתקן גדול ומומחה למהפכות

 הוא גם אינו שונא, מה שהאחר אוהב

 אך אנו ממליצים לו, שלא יפול לבור עמוק



 מסיר אחדאוכלעם ז'בוטינסקי הוא 

 ועם סטאלין הוא "כפתור שלם" )הכוונה איש של המשטר(

 בבחירות לסיים הוא היה גיבור היום

 אך התוצאה הייתה עבורו מכה

 נוכח כל הדברים הרעים הו אמ גלה מעט מאד צער

 בלהטוטים. –אך כל מה שהוא עושה 

 

 אידיאולוג התאחדות מפורסם - שטקל ברח

 מה העשיריתאל נערה הוא היה מטפס לקו

 במקביל הוא גם רטוריקאן גדול בתחום הציוני

 "ספוג" בז'בוטינסקי ואינו מתעייף

 בכל המפלגות "שוויצר" גדול

 אך ברגע שצריך לעשות משהו, הוא נרעד.

 הגרדרובה החורפית שלו בלויה )אנטיק(, ישנה.

 מתחת לטלאים, ועל הצוואר חבל מלוכלך.

 קסקטראשו משמש אותו אך ורק לחבוש את ה

 .זו טפשות –כח כל מה שהוא עושה 

 בעל הברית שלנו, שיאריך ימים ונשים. -  ליבמן

 לא נכנס לראשו. -מה שאומרים לו

 עושה מעשי קונדס בשעת הצילומים,

 ומקלקל רק את הניירות )הכוונה לניירות הצילום(

 עם המטאטא ביד הוא מומחה

 אך גם "חתיכת" ציוניסט וסוציאליסט.

 החלש לכל מקום דוחף את ראשו

 פעם ישירות ואלף פעמים עקום.

 נדבר עם נערה להיפגש לרנדבו

 אך כשהוא מגיע אין אף אחד

 רחמנות גדולה, נבך, עליו

 עבורו כבר לא צ'ורטקוב אלא ציון.
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 שורות בפולנית 2וא )כאן מופיעות כבר שישה חודשים שה

 למרות קומתו, שפם ותסרוקת

 ת האולם.הוא ממלא לא רק את תורנו

 

 דוברת התרבות - ד"ר פינקלמן

 נתנה לנו תרבות כמו סטודנטית מהכיתה הראשונה

 קבוצת הנשים""הקימה בצ'ורטקוב את 

 שאלוהים ישמור ויציל מחבורה כזאת



 שהתפארה והעריצה את גברת בליי

 ב.ב. נאמנה.    -שבזמן הבחירות הייתה ב

 אנחנו מזהירים אותה לא להקנות לנשים חשיבות

 חבל על הזמן -לציבור הזה כי

 להתעניין יותר במפלגת העולם

 משום שנשאר תמיד נאמנים לה.

 

 שושנה האחות של הגאון שלנו  -  קלישער ברח

 נשענת על גדולתו ואינה רוצה לעשות דבר

 אנחנו מציעים לקחת תמונה שלו

 טיפש(זנב, וגם במובן של  -)שוואנץקהל, חייבים לעשות. -שאם מבקשים להיות זנב

 

 בעל הכספים המפורסם  -ברגהופר  בר ח

 שתוכניותיו עבור המפלגהמצויים כמעט בזבל

 אך הוא גם יועץ גדול

 אך כשמגיע הזמן לדבר הוא נעמד כמוקיון

 בחור מומחה בעינייני בנות

 אך מאחורי גבו גם הכלה שלו לועגת לו.

 ראש ובעל מוח  קורע את העולם 

 וועלט": קושי לתרגם לעברית( )ביטוי באידיש "רייסט איין א 

 אך אוהב מאד כסף

 ולכל מעלותיו עוד נוסיף

 שגרוש עבור המפלגה הוא מסרב לתת.

 

 החברה החדשה   -  טשרני גייזלר

 הייתה מעדיפה כל היום לרקוד הו הא.

 היא מכריזה שלרקוד זה לא קונץ

 אך רגליה מכילות מעט מאד אינטליגנציה

 היש לה לשון נקייה ושמיעה חלש

 משום שחריקת שער גורמת לה להתחיל לרקוד

 כמו שרויזיוניסט חוטף את נשקו.
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 חברה לתפארת –חברה זוננשיין 

 באספות היא יושבת תמיד שקועה במחשבות

 באמצעות חסכונות שונים עושה נשפים ומשחקת קלפים

 ומפסידה בכך את כספה



 אך ממתינה בחוסר סבלנות על החוף

 שעורה ישחים מעט

 ך אנחנו אומרים שזה לא העיקר.א

 

 

 יש גם כןעבורך  –חברה פיירשטיין 

 למרות שרק עכשיו הגעת מפגישה )רנדבו(

 אמרי רק מה יהיה הסוף

 עד מתי תגדלי את חתנך בבלוף

 העיקר שכחנו, אנו מאחלים לך מקרב לב

 לחתונתך שתתקיים במרץ.

 שהאקס גזבר שלנו )הגזבר לשעבר( ידו תהיה פתוחה עבורך

 ושתחיי באושר בארץ שלנו

 ותזכרי אותנו

 ושהוא )הגזבר( יתן לסניף שלנו כמה זלוטי לפני הנסיעה.
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 אל תחשבי ששכחנו אותך –חברה בריקנר חנה 

 

 על אף שהתיישבת בפינה על יד התנור

 אנחנו דמוקראטים וחייבים לשלוח לכל אחד

 גם לידידים של המתנגדים הבולשביקים.

 מאמינים שקר לךאנחנו 

 אך למה זה את מחוץ לחברה

 תתקרבי אלינו, קרוב יותר

 ובכך תהייה לנו זכייה גדולה.

 

 התאחדותניק, אין לו זמן –חבר שטרנברג שמואל 

 באמצעות כמה דולארים, הוא מתקרב אל אנשים חשובים,

 אך כשהגלגל יסתובב

 הוא שוב יחזור אלינו

 ני מפלגה חשוביםבעניי

 לנו לצחוק הוא מגיע לסייע

 למה לנו להתלונן  עליו

 משום שגם על החברים הצעירים איננו יכולים לומר זאת



 כשתהיו בגיל שלו

 סא גלגליםינצטרך לנסוע אליכם עם כ
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 אחת מקבוצת הנשים –גייזלר נסי 

 שעדיין נאמנה לנו

 אנחנו שולחים אותה לכל הוועדות הציוניסטיות

 סניףשתייצג את המחצית היפה של ה

 )קופת פועלי ארץ ישראל( פועלת בהתאחדות, עזרה לקרן הקימת, ובקפ"אי

 אך כשהדבר מגיע לדיבורים היא לא חופשיה

 אך אנו מקווים

 שבקרוב היא תלמד לבלף כמו אחרים.

 

 בן הזקונים של המפלגה –חבר פיירשטיין שלמה 

 מאחלים לו שישאר נאמן לאידאל שלנו

 חולקים לו שבחיםמבלי להסתכל על כך שאיננו 

 בכל מקרה, לשים לב לא ללכת בדרכים רעות

 לשנוא רויזיוניסט בתכלית השנאה

 משום שהוא עושה בכל מקום מהומה

 לא להביט על הגיס והאחות

 רק להצטיין אלנו, ולהיות הטוב ביותר.

 

 שיחיו מנהיגינוארלוזרוב שפרינצק בתל אביב –אחרון אחרון חביב 

 לצר, וורבר שווארץוגם החברים בריסטיגר, מ

 אשר קרובים ללבנו.
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 )התאריך הזוי( 1895פעם  31 -פרוטוקול מאספת חברים חשובה, שהתקיימה ב

 בערב 8הישיבה נקבעה לשעה 

דקות לעשר פותח היו"ר שלנו, שאינו מעריך ביותר את הדייקנות, )כנראה בגיל שאין ידו משגת לקנות  23בדיוק ב 

 אנשים שעון( בנוכחות מניין

 אליהם מצטרפות גם החברות, למרות שלמניין אין אפשרות לצרפן.

 הוא מקמט את מצחו הפילוסופי, פונה אל המזכיר: אמור לי

 פוגל, מה הוא סדר היום?

 -המזכיר עפעס, גם הוא אינו מרוצה, עונה במשיכת כתפיים



 דבר על מה שאתה רוצה, העיקר תניח לי.

 ? המזכיר שלנו,את על מה נדברהנשיא )היו"ר( כעוס: אבל בכל ז

מתוך רצון להפטר ממנו אומר: דבר על סדר היום. הנשיא )היו"ר( מתחיל בכעס: על סדר היום נמצאות שאלות 

 מאד חשובות

 

 שונות  .1

 וויכוח .2

 אפשרויות .3

 )דיסקוסיע( וויכוח .4
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 נוכח הדברים הללו, קם הגאון שלנו, הדרשן המוכשר

, שהוא בגימטריה "כלב" מהעיר 52ל סדר היום, כשהוא מסתמך על סעיף החבר ליבמן, ודורש הצבעה ע

 הרוויזיוניסטית.

הנשיא )היו"ר( מפהק, אינו מתחשב בהפרעה של הפילוסוף חבר ליבמן. ) את השם פילוסוף הוא הרוויח בשל 

 תסרוקתו המיוחדת(

 כאן ישנן שתי מילים בפולנית(0ומתחיל את סדר היום במילים... 

 בפנותו לפולניסט הגדול )שיודע פולנית( חבר שטקל שיתרגם לו והוא מבקש 

את המילים. החבר שטקל מתכסה בזיעת מוות, שוקע במחשבות, ויורה: הפירוש הוא לעמוד איתן, ובמקביל 

 , גם היא פולניסטית ידועה:מתקנת החברה בריקנער

 "יאנצו ניע" פירושו להמצא. ובכן, הוא מתחיל מהתחלה:

 מצאות שאלות חשובות מאד, משתעל וממשיך: על סדר היום נ

 ןבכן, השאלות מאד חשובות כשם שאמרתי כבר מספר פעמים,

ואז דורש החבר הנשיא )היו"ר( מהחבר שטקל, להסיר את הצעיף, לא להתבייש להראות את הצווארון המלוכלך, 

 אשר דומה למצב הכלכלי שלנו )או למצב החומרי שלנו(.

 ו, אך לשונו אינה נענית לוהוא רוצה להגיד עוד משה

 והוא שואל: מי רוצה לדבר
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 את רשות הדיבור מקבל החבר קלישר באופן רשמי ואומר:

 אני פונה אל החבר היושב ראש, שידרוש מן החברות, לא 

 להתבונן בשעת הישיבה אל תוך המראות הקטנות, אין בכך

 הדמוקראטי של פורים",לחלוטין צורך, משום שקראתי השבוע ב"קוילעטש 

 שיחת טלפון של כתב שלהם,

 שבימים אלה יבקר טשרטקוב בגן חיות, אז הן תוכלנה להתבונן היטב.

 את רשות הדיבור מקבל חבר שטקל, מושך בכתפיו, מכניס ידיים

 לכיסים, כשהוא מאמץ פוזה של נואם, של מאה אחוז

 ומתחיל בזו הלשון:



 .. והוא מתחיל להחנקחברים וחברות, ברצוני לדבר אודות.

 עם בונבון שהיה בפיו, פורצת מהומה, במיוחד בקרב

החברות שמתחילות להצילו באמצעים שונים. את העזרה מביאה הדוקטורית שלנו, שבאמצעות המכשירים 

 הפרטיים שלה, כלומר באמצעות אצבעותיה. שולפת את 

 מתחילות לזרום מלות מנטה צייתניות:ממנו סוכרית המנטה, ובכך פתחה גם את המעיין, של הנואם המוכשר, ש
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 כבר במאה אחוז, ברצוני אבל,  ח.ח. למרות שהדבר דובר

שהדבר ידובר שנית, אני לוקח לעצמי את הכבוד להציע, שתבחר ועדה של שלושה חברים, אליה יצטרפו עוד 

שלושה מן הועדה הזו, אני מציע לבחור ועדת משנה של שני חברים ושהם יקבעו ועדה של חבר אחד, שעליו 

מאה אחוז( הוא ממשיך להיות מסור במאה אחוזים. )בדברו הוא זורק מבט לצד, כשהוא רומז על החבר של ה

 לדבר לעבר 

 , וזהו החבר ברגהופר.הפינה בה יושב החבר

 ליד הנשיאות נראה לפתע ד"ר נירנברג, אשר מתחיל את הדרשה שלו בכעס גדול:

ח.ח. אני נגד באופן קטגורי למסור שאלה כל כך חשובה לחבר ברגהופר. בשם העמדה הלוגית של המפלגה, אני 

יע לא ימשוך את הצעתו חזרה, אני נוטל לעצמי את הזכות לכתוב מכתב למזכירות, בהחלט לא מסכים ואם המצ

וכן לועד הפועל, כדי לטהר את מצפוני המפלגתי, ואני נהגתי באופן פסקני ועקבי, ואני מראה לכם חצי תריסר 

 מכתבים, שאני שלחתי כבר למזכירות אחרי כל הצעה כושלת.

, ומסביר שהוא עומד מאחורי יו של הדוקטור. הוא זורק מבט הצידהחבר שטקל, אינו רוצה להכנע נוכח דבר

 הצעתו.

 הנשיא הישנוני, מביא את ההצעה להצבעה אשר נופלת על קול אחד של כלתו, שהיא גם חברה בועד. 

 המועמד של ההצבעה נותן הסבר קולני: אינני כבר ילד, שאשחק בדברים כאלה, אין לי עניין בהתאחדות שלכם.

 שר צועק בכעס: צעיר בשנים באמת לא אבל בשכל... החבר קלי

 את רשות הדיבור מקבל החבר טרייסטר.

 חיוורון נראה על פני החברים, בידעם שדבריו הם גזר דין על שעמום ונדנוד.

ח.ח. בלקחנו לתשומת לב את העמדה המשפטית של הסיטואציה הקשה, שהתרחשה בקרן הקיימת,  -הוא מתחיל

ציה הזו היא בושה עבורנו, אני מרשה לעצמי כמה מילים לומר אודותיה.)ח. ליבמן רואה, ובהדגישנו שהסיטוא

ת העבודה, מציע הפילוסוף לשלוח משלחת לתחנת החשמל, שיספקו חשמל לכל שטרייסטר מתחיל כבר עכשיו א

 הלילה.

 

 17עמוד 

שבור, אני חייב  את הקהל שהוא לא יגזול הרבה זמן והוא ממשיך: לדאבוני, בלב שמח החבר טרייסטר מרגיע

ידי -, נאסף על326להצביע על ההשתתפות החלשה מצד החברים שלנו בעבודת הקרן הקימת. מן הסכום של 

יכול  . הסכום הזה הוא סופי. סכום שאני וגם חתיכת אחדותניק אספנו. ואם אני 1/3%, שפירושו 1.93חברינו 

לשים את עבודת הלילות שלי )משחקי רמי(, ןלהקדיש את הזמן לקרן הקימת ןלמפלגה, מבלי לקחת את הנושא מן 

העמדה המשפטית, סוציולוגית, פוליטית ומתמטית, אז מדוע שהחברים לא יקחו דוגמא ממני. )הנשיא נאנח 

 ומכריז:( או ואוי היה לנו, אילו לקחנו אותך כדוגמא.

משיך: אינני נואם מלידה, ואם יפריעו לי, יכול החוט להיקרע בקלות. אך בטרם שהחוט מתפקע, ח. טרייסטר מ



מתפקעת הסבלנות של החברים ומתחיל רעש. אך הח. טרייסטר חייב לסיים על אף הרעש, משום שיש לו בטן 

 מלאה של אמירות.

 

כבות את חרונם של החברים, הלל לשם יתברך, הנשיא מצליח באמצעים קשים, ללא עזרתם  של הכבאים, ל

 שהחבר טרייסטר גרם בדרשה המעניינת שלו .

 18עמוד 

 לאחר הדרשה הלא מוצלחת, מתחיל החבר פינקלמן בפאטוס נלהבי.

ח.ח. למרות שאני לאחרונה אורח בסניף, משום שהטנגו והבלוז בולעים אותי לחלוטין, אני חייב לציין מבחינה 

מתן(, של החברים כהגיון ילדותי דמיוני, וכהתנהגות נערית. אני יודע אנטומית את ההתנהגות )או המשא ו

 ?(----שה)כתב פולני

שאני יצרתי בשל כסא הנשיאות שלי, מוביל סדר שונה לחלוטין. כשאני אומר לשתוק, הם שותקים כל כך רחוק, עד 

 שאלוהים ישמור. -שהם נאלמים שנה שלמה, ואם לדבר

ן מאד החבר נירנברג, מוציא ומכניס בכל פעם את שעון הזהב, מרים בשעת הדרשות של החברות, מתעצב

 בקשיחות את היד ממנה מנצנצת טבעת זהב, ומבקש רשות דיבור.

משום שהכלה שלי נמצאת ליד חמותי ב"גריפה" )שפעת(, אני מסביר שעלי ללכת מיד, ולכן אני מבקש הפסקה 

 ונים )חשובים(.קצרה, כדי שאוכל להתיעץ עם החבר קלישר בענינים עלי

 נגד חמישה. 6הנשיא מגיש את ההצעה להצבעה שנדחית ברוב של 

ואז נופלת הפצצה האמיתית של החבר נירנברג במילים נחרצות: בגלל העמדה השלילית של החברים, שאינם 

 וההתאחדותי שלי יהיה רחוץ ונקי,)המפלגתי( עושים פי מאה ממני בסניף, אני נאלץ, כדי שהמצפון התנועתי 

למזכירות ולוועד הפועל, ולציין הכל כמחאה, ולמרות שהחלטתי להיות נוכח עד סוף הישיבה, אני  לכתוב מכתב

 עוזב את האולם.

-המחאה של הדוקטור הותירה רושם מועט, והחבר קלישר מקבל את רשות הדיבור, ומתחיל לאט בקולו היידיש

 גוייש:

 ואכן התפוצצה. -חברים וחברות הפצצה פשוט הייתה צריכה להתפוצץ

מאד את ההתפוצצות של החבר  כלפי חוץ וכלפי פנים לא יעשה הדבר שום רושם, אתם צריכים לקחת ללב מעט

נירנברג.)בדברו מתחיל החבר קלישר להזיע קשות. מסיר את הז'קט, ונשאר לעמוד בסוודר הווינאי שלו, 

ניתן לראות את הצבע הבלתי ברור של שבאמצעותו הוא משתדל להסתיר את הטלאים שעל מכנסיו, אשר דרכם 

 תחתוניו.( 

החבר ברגהופר נלהב מהדרשה של החבר קלישר, יוצא בריצה, מביא כוס סודה. חבר קלישר שותה את מי הסודה 

 מן הכוס, מקנח את אפו בשרוול, ובמקביל תופס גם את האף.

 20עמוד 

 ומתחיל שוב לדרוש:

ואומר. הסניף עולה לי כבר, גם ככה מספיק, בעיקר כשמגיע  החבר ברגהופר מבקש רשות דיבור באופן רשמי

הזמן לשלם דמי מפלגה, איני יכול בשום אופן להשקות את החבר קלישר חינם במים, ומבקש שהחבר קלישר יתן 

 אגורות(. 5גראשן )כמו  5את הסכום של 

 גראשן ואומר: 5החבר קלישר זורק לקמצן מטבע של 

סטים והמיליטריסטים ועם הקומוניסטים ינוויזיוניסטים המופקרים, השובן עם הרכלפי חוץ יש לנו מלחמה מימי

.  מצד אחד, החברים בעלי האמצעים שאינם רוצים לשלם. מצד שני, הקבצנים שאינם יכולים פניםמשמאל, כלפי 

 לשלם דבר.



מואר על ידי הירחים, הנואם הנלהב ראים שני ירחים עגולים. ישה בדלת, וברגע שהיא נפתחת, נמבחוץ נשמעת נק

 עוזב את הישיבה, ואת הז'קט היקר ונעלם.

 לאחר שהמזכיר עוזב את האולם, לוקח סגן המזכיר את התפקיד, לכתוב פרוטוקול.

 רשות הדיבור מקבל החבר ברל פרום: 

 קימת והבוביניסטים, שמהם צריך לקחת כסף. לעוד אני רוצה לגלות-יש לי הרבה מה להגיד, בפרט בענין קרן

ציוניסטים, יש לו ביטוח כבד, ואת השאר אני אומר בישיבה אחרת כשיהיה קהל גדול יותר. -שפרץ כהן מהסתן

שפרושו בית קברות. הנואם הזה קשקש כל מיני מילים מסורסות  -)במקום קהל "עולם", הוא אומר "בית עולם"

 והיה קשה לתרגם את דבריו(

 עת הערה של החבר שטקל: אני מבקש לא לנהל דיאלוגים.חבר ליבמן מתערב בדברי החבר פרום, ואז נשמ

הנשיא שואל מי מבקש רשות דיבור: חבר שטקל מציל אותם מהסיטואציה הקשה ומבקש לדבר והוא מתחיל: 

לומר את המילה האחרונה, אני לוקח לעצמי גם  100% -חברים וחברות, מכיוון שיש לי הכבוד, כחבר מסור ב

וויה מאד חמוצה, שמשפיעה מאד על החבר בריקנר, שמתמלא אומץ, רץ הוא עושה ע עכשיו את הכבוד לדבר, ואז

ישר אל הכיס של החבר שטקל, מוציא שקית בונבונים ולוקח סוכריה, כדי להחיות את נפשו. הנשיא כועס על 

 החבר בריקנר, חוטף את השקית, טועם אחת, ואת השאר מחביא בכיס.

בריקנר, ועושה רושם שהמילים נעלמו מפיו. באנחה הוא עוזב את חבר שטקל נדהם מאומץ הלב של החבר 

 המקום, ובכך נועל החבר הנשיא את הישיבה.

 

 )א מצבה די איסטן( מצבה לאיסטים

 בין האיסטים הזקנים ביותר מצ'ורטקוב

 נחשבים הסתם _ ציוניסטים

 תשלחו לי על דברי

 זהו שמד )כפירה( לדבר על האנשים האלה

 ים דמוקרטיםהן אנחנו ציוניסט

 אז אנחנו חייבים לתת להם, באביהם

 אסור לנו לרחם על אף אחד

 אפילו המנהיגים בצורת ברנשים

 ובכן בקיצור.

 אנחנו חייבים לצחוק מהם

 הם יצרו את המסגרת

 רק כדי ללכת לבחירות

 אך כשאומרים להם ללכת לכל הרוחות

 הם מסתתרים בחורי העכברים

 יבההם משקרים ושופכים מורל בכל יש

 בדיוק כמו הגנרל ז'בוטינסקח

 אמחמו נחתוך עם הברנשים האלה

 משום שזו כפירה לבזבז עליהם ניר וזמן.

 

  23עמוד 

 מזרחיסט



 סוג נוסף של ציוניסטים בורגנים

 הם המזרחיסטים כפי שאתם יודעים

 זהו גם ציבור, לא אנשים כי אם בטלנים

 משום שאינם מאמינים רק בציון אלא גם ברבנים

 מסכימים לבנות את הארץ אתנו,הם 

 אך בתנאי שנתפלל אתם ליד הכותל המערבי

 הם אומרים שאנחנו בונים את הארץ היטב ובחכמה

 אך הם רוצים שנבנה להם גם בית חרושת לטליתות

 מתחמנים כבר הראשים בפוליטיקה בועד הפועל,

 ושוכחים הם, שזה איננו בסביבתם או בסביבתו של הרבי

 קונגרס –גם הם  -זיוניסטיםדורשים כמו הרוי

 הם נציבו את הרב ברלין כנציג שלהם,

 לא –אך המפלגה עם ויצמן אמרו 

 לכן בעלי המוחות הללו, החליטו ללכת עם הרויזיוניסטים

 אך אנו מאמינים ומקווים בצדק

 שהם יתנתקו באופן גרוע.

 

 24עמוד 

 רויזיונים

 חברים חשובים, הציוניסטים והמזרחיסטים כבר עברו

 אי אפשר להגיד עליהם יותר, הם הרי נאמנים לויצמן,

 אך הסוג השלישי, שהם בכלל אינם ציוניסטים,

 אני מתכוון, ומבקש מחילה מכבודכם, הרבזיוניסטים

 עליהם באמת חבל, על כול אול וכול שורה

 זוהי כנופיה של "פגורה" )לא נמצא תרגום( אמיתית

 התכנית שלהם היא הבל הבלים,

 סיפר לי, שהוא המציא בחלוםז'בוטינסקי 

 כשם שחלום חולף ונעלם

 כך גם הם ילכו עם הרוח

 מעלה אחת אנחנו חייבים לכתוב על החיילים הגיבורים

 מהם לגרש 50שתינוק שן שנה יכול 

 סוד סיפר לי החבר הלר

 שהנקודה הראשונה בתוכנית שלהם היא לערוך נשפים

 הנקודה השנייה היא להתקומם

 ם וחברות שלובי זרוע לטייל.וללכת כולם, חברי

 יותר,כזו אין  -נקודה שלישית

 אך מוצב ציור של רביזיוניסט מנייר עם נשק.

 

 25עמוד 

 עכשיו אני שואל אתכם חברים וידידים



 שיושבים אתי היום ליד השולחן,

 האם יש היכן שהוא סוג כזה

 האם עוד יש לציבור כזה מה להגיד

 אלא, לא, אני אומר באופן קטגורי. ל

 הם יתמוססו כמו מלח ומים

 אבל אנחנו, המפלגה של ציוניסטים עובדים ושפה עברית

 נהיה בכל פעם עשירים יותר בתומכים

 

 מסדה

 כשמזכירים את הרבזיוניסטים

 חייבים גם אל מ דה לנסוע )בזמן(

 אצלהם הכול מכוסה ומעורבב

 תארו לעצמכם שאפילו אני איני יודע את התוכנית שלהם

 דון גנרליצר אותם הא

 רק כדי להקים בעול משמר )או משטרה(

 ויש עוד סיבות שונות

 שהם יוכלו לנהל אהבה באין מפריע -הסיבה העיקרית

 הסיבות תמיד דומות זו לזו

 בעולם שלהם חשוך תמיד.

 

 26עמוד 

 נפגשים ביחד נערות ונערים

 ותארו לעצמכם, מה שקורה בקרב עמי הארצות הללו )הבורים(

 חי-ל הם אינם נלחמים חשובה יותר מקרן קיימת עבורם היא קרן תלעבור ארץ ישרא

 עוד ציבור ללא תפקיד כול שהוא,

 כמו שאתם יודעים, זהו ברית טרומפלדור

 אני יודע שאתם תצחקו לי

 שאני הולך לעשות מהם משהו בעל חשיבות )א געשעפט מאכן(

 הן התחלתי לדבר אודות כולם

 לכן חייב אני "לקבור" גם אותם

 ת זאת ודאי כולכם יודעיםא

 שגם הם אוהבים את מה שמסדה אוהבים.

 ביום ובלילה הם מדברים אודות לגיונות

 מישהו חושב שהם מליונים

 אך האמינו לי, שהציבור הזה נמצא בעולם במספר

 בדיוק כמו שאצלנו סכום הכסף בקופה

 הם רוצים לשחק בחיילים אצלנו בארץ

 להיות "מתים כמו הקיר" )טויט ווי די וואנט( זהו ביטויאך כשהם שומעים יריה הם הופכים 

 



 27עמוד 

 הם אומרים שפעם הם בודאי ינצחו

 אך אני אומר להם שרק את הזבובים

 אני שואל אתכם האם יש טעם להצדעות שלהם

 אשר רק מבזות אותם

 אך נעזוב את ה"חלסטרה" שתרוץ

 אנחנו נמכור אותם לעבדים פעם.

 

 ציוןפ.צ. )הכוונה לפןעלי 

 אני חייב לחזור חזרה ל"איסטים"

 זו הייתה גסות רוח לא להזכיר את פועלי ציון.

 גם עליהם היה על מה להתלונן

 אך כקרובים רק נאמר להם:

 למרות הכול, בארץ ישראל כבר קיים האיחוד

 אבל כאן בגולה קיים בניינו נתיב גדול )הכוונה להבדל(

 אמונתם בציוניזם חלשה ביותר

 י השפה שלנווכך גם לגב

 אני מאמין שפעם אתם תבינו

 ותלכו באותה דרך בה אנו הולכים

 ואז נושיט ידיים ונתנשק

 ואת הציבור של ז'בוטינסקי נמחץ אל הקיר

 

  28עמוד 

 ה"איסטים" האחרונים, המתגלגלים על ערמות הזבל

 " אגודיסטים" )אגודת ישראל(-הם הנכדים הרבניים ה

 הם מקווים ומאמינים רק במשיח

 שיצא מן המצנפת של הרבי מצ'ורטקוב.

 הם מתארים אותו בצבעים שונים

 ישראל -ואומרים שהוא יוביל אותם ברגל לארץ

 אבל אתם, סוסים זקנים, אידיוטים אפלים

 עם זקנים מלוכלכים וגרביים לבנות מלוכלכות

 אם אתם מאמינים במשיח

 בשביל מה אתם זוחלים פנימה אל הסיים? )הפרלמנט הפולני(

 אתם מלכלכים ומורדים בשם הקדוש שלנו.

 לכן, ממתין לכם סוף כמו של חברכם המן

 לשם מה אתם מזמינים ללמברג, את הוועדות השטותיות

 מקומכם בבית המדרש, בעריכת שלוש סעודות

 להתקוטט ולריב על השיריים של הרבי



 בזמן תפילה לנפנף בידיים

 תריבו ותתקוטטו רק בבית המדרש

 סט שתצא נשמתכם.אך עבור ציוני
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 עוד יבוא היום

 שהם יעמדו עם הכובע ביד לכבוד ויצמן,

 ויקוננו, ויבקשו ויבכו, יפה, יפה,

 שירשה להם לבוא לקונגרס

 וכל הרבנים, כמו בלז, וגר

 לא ירצו להביט בהם יותר.

 עמדו , אל תרוצו, ישנם עוד "איסטים"

 הגורדוניסטים. -אלו הם הילדים שלנו

 צרו בדגניה קבוצהיסדו וי

 בה יתחנכו החלוץ והחלוצה הטובים

 ולמלא את הצוואה של א.ד. גורדון, הסבא שלנו

 ולחיות באושר בשעת סבל ובעת שמחה.

 מלריה, רעב, ומצוקה, הם מקבלים באהבה

 כדי להיות עם שווה בין העמים

 למדו עברית -אחת הפקודות שלהם היא

 גם עבודה, עזרה, והבנה הדדית

 ים להם ולעבודתם הצלחה טובה ביותראנו מאחל

 ומקווים שהם יהיו העם היהודי העתידי.
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 חדשות מחו"ל

 על פי ידיעה רשמית של הטיימס האנגלי, הגנרליסימו ז'בוטינסקי .1

פונט, ללמוד בע"פ  20חתם על חוזה עם הממשלה הרוסית, שלפיו הוא לוקח על עצמו, תמורת סכום של 

בשורה של ערים ועיירות. לאחר מכן, אם הוא יקבל מהתנועה הציונית סכום דומה, נאום, ולהשמיע אותו 

 הוא ינהל תעמולה למען ארץ ישראל.
 מלונדון באמצעות טלגרף מהכתב המיוחד שלנו:   .2

משלחת אנגלית מצאה בשושן הבירה את עמוד התלייה של המן. בשל גובהו, הוא אינו יכול להיכנס לשום 

הוחלט לשלוח אותו לפולין, מקום בו נמצאים נכדים רבים של המן, ואז ניתן יהיה מוזיאון אנגלי, לכן 

 להשתמש בו בשמחה.
 באמצעות טלפון מהכתב המיוחד הירושלמי: .3

לץ מן הטיסת היהודית הראשונה, שהוטס על ידי הטייס מוני פוגל, -לדאון הרביזיוניסטי עם השם פורים

 קרתה קטסטרופה

עים, שביניהם נמצא גם החבר וולדימיר, נפלו דווקא על אספה קומוניסטית, גדולה, הוא התפוצץ, והנוס



 מן-אומרים שהחברה

 נדבק בחיידקים. חקירה נוספת מנהלת המשטרה של צ'ורטקוב.

 לונדון: ממשלת הלייבור, החליטה בישוב שהיא ערכה בפורים,

א המלוכה היהודי לגרש מארץ ישראל את כל הערבים, ולהקים מלוכה יהודית. כמועמדים על כס

 מוצגים..... כאן הכול מחוק.....
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וינה: מרכז אגודה החליט להתאחד עם מפלגת העבודה ולנהל מערכה גדולה עבור הליגה של ארץ ישראל 

 קבצנים מכל הארצות התאחדו. -העובדת, תחת הכותרת

 

של המרכז הרבזיוניסטי. נוכח הקבר  למברג: בלוויה של החבר ד"ר דיאמנט השתתף קהל גדול, בו נמצא יצוג

 הפתוח, דיבר בשמם הנואם המוכשר ד"ר רטמן, אשר דרש מכל חבריו, לקחת דוגמה מן הלוחם למען סוציאליזם.

ירושלים: הכתב המיוחד שלנו מצלצל לנו בנשימה עצורה, שממלאי המקום של אגודה, השתתפו בישיבת הפתיחה 

 הנו מהמזנון.של אספת הנבחרים, ישבו בגלוי ראש ונ

 מסטרי יגלניצה מטלפן כתבנו את העובדות:

 ינוור, מברית טרומפלדור, מה שהביא להתפוצצות. בגלל ריצה )או שלשול( של חייל. -היגיע לכאן קייזר

עפו מראשי החיילים. לאחר בדיקה התברר שכמעט כל הצבא חייב ההתפוצצות הייתה כה גדולה, שכל הכומתות 

 הו כנראה ביטוי ידוע( באלכסנדריה.הגדול" )ז-לעמוד "שבת
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 הודעות 

 למערכת שלנו זרמו הודעות מסוימות:

 . הארגון הרבזיוניסטי בצ'ורטקוב מקבל נשיא בעל איכויות מיוחדות1

 מאחורי בית המרחץ -נולד    

 בבית מחסה -התחנך    

 של ויזתא -חכמה   

 קובמאיזי בזן )קשקוש( דמות נלעגת בצ'ורט -שפות    

 לא ברור???  –דבור    

 צפור מיני –גודל    

 אוזן המן מפורקת. –שכר    

 יצר בתחום המפלגתי, דומה לל. וסרמן,ו. מחפשים שו2

 הארוחה של תענית אסתר. -כלכלה חודשית    

 



 מחפשים רקדנית קברט, לנשף הבא של הקרן הקיימת. .3

 חברות מההתאחדות הן בעדיפות.    

 לפנות למערכת של פ.ק. תחת הכותרת טנגו.    

 דולאר, 100,000. מכיוון שסניף ההתאחדות בצ'ורטקוב הגריל סכום של 4

 דולרובקה, החליטה המזכירות על פי הצעתו של -בהגרלה האחרונה של ה    

הנות,בלי כל ספק חבר ברל פרום, ובתמיכת ח. יעקב קלישר, ליצור בסניף מזנון עשיר שממנו החברים יוכלו ל    

 בתאבון טובץ
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 מטעמם משובחים:

 תפוחי אדמה )בולבס(  - יום ראשון

 כרוב עם תפוחי אדמה )מגן החורף הפרטי שלנו(  - יום שני

 דגי מלוח משודיה עם תפוחי אדמה )מהנהר הפרטי(  - יום שלישי

 רוסל )המים המלוחים של דגי המלוח( עם תפוחי אדמה  -יום רביעי 

 תפוחי אדמה מרוחים בשומן )מבית החרושת של ח' אדלשטיין( -יום חמישי 

 חיסול תפוחי אדמה –יום שישי 

 נאום של טעם מהחבר שטקל -לאחר העבודה הכול אכיל –שבת 

 לתשומת לב: המפעל ממומן, על ידי הפילנטרופ הידוע, ח. ברגהופר

 נים יכולים לפנות למערכת יהמעוני –המחירים חינם 

 כותרת "תיאבון"תחת ה

 לקראת פסח הבא עלינו לטובה, אנו מחפשים רב, להכשיר  .5

 את המאפיות, תחנות הקמח והמקוואות.

 תנאים: גלוח עם זקן מחודד

 מתפלל בשלוש זוגות תפילין

 צם בכל התעניות

 לפני כן, יהיה נציג לוועידה האחרונה של אגודה

 מוסקבה. -היבסקציה
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 משלוח מנות

 

 קצת יותר ביטויים של אידיש, וקצת יותר זמן לעבודת המפלגהוינרוב: 

 קלישר: מדרכה עד לגשר סטרי צ'ורטקוב, והצלחה בקרב הבנות

 שטקל: צעיף חדש לבן וסרטפיקט לארץ ישראל.

 ברגהופר: מעט יותר גבריות, וזנב של דג הם יהיו ביחד שניים...

 רמי חדשה וזיווג מתאים.-טרייסטר: חבילת קלפי

 פינקלמן: "פז'יטקו" על הבית, ומלך לפסח.

 ליבמן: זוג שפמים יפים ןמדריך צילום

 נירנברג: תואר דוקטור ומזכיר פרטי

 טרמבוולסקי: איחולים שהאירוסין האחרונים יהיו אכן האחרונים

 פוירשטיין: מפתח בעל ערך ושקית חזרת

 אדלשטיין: סוס ועגלה, שיוכל שוב לנסוע לרבי מוויז'ניץ

 שטיין: שמיעה וקולאויגנ

 זוננשיין: גאולה קרוב ולב יידי טוב.

 מייזנר: גרוגר לפורים, למרות שכול השנה )חסר(

 בריקנר: טרמינולוגיה פולנית טובה יותר למשחק רמי וזוג דרבנות למגפי החורף.

 לחברות: שדכן.

 ביתר: ממחטות אף.

 רביזיוניסטים: שבירת מפרקת מכל הלב.

 ם מפני המבול שמתרחש בעת נאומו של הנשיא שלהםמסדה: מטריה שתגן עליה

 לים לקהלוסתם ציוניסטים: הרבה כסאות ז

 פועלי ציון: קצת יותר ציוניזם

 שומר הצעיר: דגל אדום, עשוי מחוטים בצבע כחול לבן.

  (םקרבוינצים )כנראה כסף מסוי 10,000גורדוניה: בית פרטי על הסערעט )על הנהר( ו 

 

 

 


