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  חינם!ב הגיעלא  לצערנו לא!
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או כדי  ן למטרת שיקוםלא נמצאים באומ חסרי מעשאותם נערים הבעיה היא ש
מחללים את קדושת מדובר בבחורים חסרי מסגרת. הנערים הללו  ה.לחזור בתשוב

ואוי לו למי ש"יעיז" להעיר , הציון דרך קבע, רואים סרטים באייפון בתוך הציון רח"ל
  יהודים ולא יהודים כאחד.  ,ביםהתושכל את חיתתם על  . הם מטיליםועוד "מצוות"להם, 

לאיזה   )כשהשיעמום שלהם גובר( מידי פעםלהיטפל נוהגים הם , כדבר שבשגרה
השם  ו מכות רצח אכזריותלהכותו, שנראה להם כ"קרבן טוב"מקומי  ינאיגוי אוקר
   .ישמרנו

ישנם עדויות קשות בנושא העבריינות "תוצרת הארץ" בעיר אומן, וברור 
  .וטיפול התערבותשום ללא בהפקרות שמצב זה לא יוכל להמשך 

א ללה שאין לכל דבר ועניין, עים ועבריינים שושל פחבורה הנ"ל היא חבורה ה
עם אנ"ש חסידי ברסלב, ולא עם הציון הקדוש, ולא עם דבר ולא חצי דבר לא 

  ., או להבדיל תרבות אנושית מינימאליתיהדות מינימאליתערכי 

כלפי גויים שה האלימות והעבריינות באומן נכון שהגויים הם לא צדיקים גדולים, אבל לנוכח מע
ותו לא ת"ח ות"ט פרעות נוסח " קלאסית אי אפשר לטעון שמדובר ב"אנטישמיותמצד "יהודים", 

  מידי. 
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האם ?! האם ניתן למשיסה את ציון רביה"ק !!טייערע ברודער!
להיטפל אל הציון הקדוש ולקבוע את אלימים שוליים לנערי ניתן 

  לכל פעולותיהם?  כבסיס נח העיר אומן

 אהרשויות באוקריינ בשיתוףלהקים גוף מיוחד שיפעל  ם לאלתרקוראי הננו
 ולהרחיק מהעיר אומן באומן, ונוער השולייםאת תופעת העבריינות  כליל למגר

  .וולהחזיר את השקט על כנא מעלי את אותם אינשי דל

  .מהר, בטרם יהיה מאוחר חלילה עלינו לפעול
 ימי חנוכה תשע"ז חסידי ברסלב


