
  



אינפלאציע געוואקסן 6.8
ּפראצענט; העכסטע זינט 982'

וואשינגטאן – דער פעדעראלער לעיבאר דעּפארטמענט זאגט אין א
נייעם באריכט אז קאנסומער ּפרייזן זענען געשטיגן מיט 6.8
ּפראצענט אין די צוועלף מאנאטן ביז פארלאפענעם נאוועמבער, און

0.8 ּפראצענט פאריגן מאנאט אליינס.

דאס האט ּפאסירט צוליב וואס די אמעריקאנער עקאנאמיע וואקסט
אויף א גאר שטארקן און איבערגעהיצטן פארנעם, וואס טוט
איבערשטרענגען די ּפראדוקטן סוּפליי ליניעס און ברענגט פרישע

אינפלאציע וואוקס.

די יעצטיגע יערליכע אינפלאציע ראטע וואוקס פון 6.8 ּפראצענט איז
די העכסטע וואוקס זינט יאר 982', וואס איז ווייט פון גוטע נייעס.
אבער עקאנאמיסטן זאגן אויך אז דער קריזיס וועט נאכלאזן

קומענדיגעס יאר.



  

 

אנקעטע אויסגאנג
זענט איר באזארגט וועגן

דעם אמיקראן וואריאנט קאוויד סטרעין?

יא - 11.8%

ניין - 63.13%

נישט באזארגט ווייל כ'בין וואקסינירט - 8.6%

נישט באזארגט ווייל כ'האב שוין געהאט קאוויד - 16.47%

 

  



  





אמעריקע געווינט
אסאנדזש געריכט

לאנדאן – די פאראייניגטע שטאטן האט פרייטאג געוואונען אן
אּפיעל אין לאנדאן'ס הויכע געריכט, אז דער "וויקיליעקס" גרינדער
דזשוליען אסאנדזש זאל ווערן אויסגעליפערט קיין אמעריקע פאר א
שּפיאנאזש ּפראצעס. דאס געריכט האט אּפגעווארפן אן אורטייל פון
א נידריגערן געריכט וועלכע האט בלאקירט אויסליפערונג, אבער
מען ערווארט אז אסאנדזש'ס לויערס וועלן אפעלירן דעם פרישן

אורטייל.

עסטרייך שטראפט
וועגן וואקסינען



וויען – די רעגירונג אין עסטרייך ּפלאנירט אוועקצושטעלן א
נאציאנאלע קאוויד וואקסין מאנדאט, און מיט'ן מאנדאט וועלן
מיטקומען שווערע געלט שטראפן פאר די וואס שטעלן זיך נישט צו.
דער מאנדאט איז ערווארטעט אריינצוגיין אין אפעקט קומענדיגן
פעברואר, און דער ּפלאן איז יעצט אז בירגער פון 14 יאר און
העכער וואס וועלן זיך נישט וואקסינירן, וועלן אויסשטיין א 3,600

יורא שטראף.

מעקסיקא אימיגראנטן
טראק טראגעדיע



מעקסיקא סיטי – מער ווי פופציג אימיגראנטן פון צענטראל
אמעריקע זענען אומגעקומען ווען א טראק אין וועלכן זיי האבן זיך
געשמוגעלט האט זיך איבערגעדרייט אין דרום מעקסיקא. דער
טרעילאר האט זיך צעריסן אין צווייען און די געשמוגעלטע
אימיגראנטן זענען ארויסגעפאלן פונעם טראק און אומגעקומען אויף
א שרעקליכן פארנעם. עס איז איינס פון די ערגסטע אינצידענטן

וואס נעמט אריין אימיגראנטן אויפ'ן וועג קיין אמעריקע.

  



  



ּפושקע גנב אין
ברוקלין געקלאגט

ברוקלין – די ניו יארק סיטי ּפאליציי האט ארעסטירט א ּפארשוין
וועלכער איז באשולדיגט געווארן אין בארויבן א צדקה ּפושקע אין א
שוהל אין שיפסהעד בעי עטליכע מאל. די באאמטע זאגן אז דער
גנב קארלאס דאקווארט האט אינאיינעם גערויבט מער ווי צוויי
טויזנט דאלער פון דער ּפושקע אינעם "קאנגרעגעישאן איזראעל אוו
קינגס בעי" שוהל אויף נאסטראנד עוועניו, און ער איז געקלאגט

געווארן מיט א הויפן רויבעריי קלאגעס.



רוסלאנד גיט צוריק
אידישע חפצים

אייראּפע – די רוסישע רעגירונג איז איינגעגאנגען אויף אן אּפמאך
מיט די רעגירונג אין גריכנלאנד, צוריקצוגעבן אידישע ארכיוון פון
דער צווייטער וועלט קריג עּפאכע. די אידישע ארכיוון נעמען אריין
ספרים, ביכער, רעליגיעזע ארטיקלען און אנדערע ווערדפולע זאכן
וואס די נאציס האבן גערויבט אין שאלוניקי, גריכנלאנד. זיי זענען
טראנספערירט געווארן קיין מאסקווע ווען דאס רוסישע מיליטער

האט פארכאּפט בערלין אין 945'.

  



  





ווייסע הויז ברויזט
אויף די מידיא

וואשינגטאן – די ביידען ווייסע הויז, וועלכע ווערט געּפלאגט פון
שוואכע אנקעטע ציפערן וואס הייבן זייערע זארגן וועגן די מידטוירם
וואלן, האט זיך ארויסגעלאזט אויף א קאמּפיין צו באשולדיגן די
מידיא אין זייערע ּפראבלעמען. ביידען אדמיניסטראציע באאמטע
האבן אין די לעצטערע טעג אנגעהויבן זאגן אז די מידיא גיט זיי
זייער נעגאטיווע דעקונג, אנצייגנדיג אויף א וואשינגטאן ּפאוסט
אנאליז וואס ברענגט ביישּפילן ווי די מידיא האט געדעקט ביידען

ערגער ווי טראמּפ.



ביל צו צוימען 
ּפרעזידענט מאכט

וואשינגטאן – קאנגרעס האט באשטעטיגט א נייע סעריע געזעצן
וועלכע זענען אוועקגעשטעלט צו באשיצן דאס לאנד פון א
ּפרעזידענט וועלכער פארשּפילט זיינע ּפרעזידענטליכע מאכטן. דער
ּפעקעדזש פון געזעצן זענען באשטעטיגט געווארן מיט 220 קעגן
208, און עס קומט אין שאטן פון דאנאלד טראמּפ'ס
ּפרעזידענטשאפט, וואס די דעמאקראטן זאגן אז ער האט
פארשּפילט זיינע מאכטן און עס אויסגענוצט פאר ּפאליטיק און

נקמה.

  





  



אוויאציע מאסקע
מאנדאט באשלוס

וואשינגטאן – דער הויּפט סוּפרים קאורט ריכטער דזשאן ראבערטס
האט אּפגעווארפן א פארלאנג צו בלאקירן א פעדעראלע מאסקע
מאנדאט פאר לופט טראוועל. א פלארידע איינוואוינער האט
אריינגעגעבן אן עמורדזשענסי ביטע צום העכסטן געריכט אז מען
זאל אראּפנעמען די רעגולאציע אז מען דארף גיין מיט מאסקעס
בשעת מען פליעט מיט א פליגער, אבער ריכטער ראבערטס
וועלכער פארפיגט אויף קעיסעס וואס קומען אריין פון וואשינגטאן

די-סי, האט זיך אנטזאגט אראּפצונעמען די מאנדאט.

ווארימסטע דעצעמבער
אין פיל סטעיטס



קאלאראדא – א ּפרעצעדענטלאזע היץ כוואליע אינעם יעצטיגן
מאנאט דעצעמבער איז ערווארטעט צו באדעקן רוב טיילן פון די
פאראייניגטע שטאטן אין די קומענדיגע צוויי וואכן, וואס וועט פירן
דערצו אז א צאל סיטיס און סטעיטס וועלן ברעכן רעקארדס אלס די
ווארימסטע ווינטער מאנאט אין היסטאריע. די ערשטע וואך פון
דעצעמבער האט שוין אויך געזען גאר זעלטענע מילדע וועטערס,
און ס'וועט ווערן נאר מער מילד און ווארעם אין די קומענדיגע 2

וואכן.

גרויסע גאן גניבה
אין קאליפארניע



לאס אנדזשעלעס – גנבים האבן באוויזן צו אנטלויפן מיט כמעט
פערציג גאנס ביי אן איבערפאל אויף א קאליפארניע גאן געשעפט
פארלאפענעם דאנערשטאג. דער אינצידענט האט ּפאסירט אין
דרום קאליפארניע אין דער שטאט גארדען גראוו, און די ּפאליציי
זענען אנגעקומען בלויז עטליכע מינוט שּפעט ווען די גנבים זענען
שוין געווען אנטלאפן. דאס איז טייל פון די כוואליע געוואגטע

אינמיטן-העלן-טאג גניבות וואס ּפלאגט קאליפארניע לעצטנס.

  

  



ניו יארק סטעיט שטעלט
מאסקע מאנדאט

אלבאני – אויסשטייענדיג א ווינטער כוואליע פון קאוויד
אינפעקשאנס, האט גאווערנאר האקול פרייטאג געמאלדן אז
מאסקעס וועלן נאכאמאל זיין מאנדאטירט אין אלע אינדאור ּפובליק
ּפלעצער, אויסער אויב א ביזנעס אדער ּפובליק ּפלאץ פארלאנגט אז
אלע וואס קומען אריין זאלן זיין וואקסינירט. האקול האט געזאגט אז
מען זעט קלארע צייכענעס פון א וואוקס אין קאוויד קעיסעס, און
דעריבער וועט די נייע מאסקע מאנדאט אריינגיין אין אפעקט אין

יאנואר 15, מיט געלט שטראפן פאר פארלעצער.

  

  



כינע'ס נייע
הייּפער-סאניק דראון

בעיזשינג – דאס כינעזער מיליטער אנטוויקלט א נייע הייּפער-סאניק
נוקלעארע מיסיל מאטאר וואס וועט דינען פאר מיליטערישע
דראונס. א כינעזער פארשונג גרוּפע בויט און טעסט שוין די נייע
פארגעשריטענע דראונס פאר עטליכע מאנאטן, און מען הערט אז
זיי בויען עס אויף א דעזיין וואס די אמעריקאנער נאסא סּפעיס
אגענטור האט צוזאמגעשטעלט און אויפגעגעבן צוואנציג יאר צוריק.
דער הייּפער-סאניק דראון קען פליען ביי א שנעלקייט פון זעקס

טויזנט מייל א שעה.



  



 

ווער האט געוואלט רעסייקלען דעם נאכט-פויגל?

וויסקאנסין – באשעפעניש-רעטער אין וויסקאנסין זאגן אז א
נאכט-פויגל ערהוילט זיך נאכדעם וואס מען האט אים געטראפן אין
א רעסייקלינג פאבריק. די אקטיוויסטן זאגן אז זיי האבן באקומען א
קאל נאכדעם וואס שטאב אין די רעסייקלינג פאבריק האבן
מיטאמאל געטראפן דעם נאכט-פויגל צווישן די הויפנס ברוכווארג.
דער פויגל איז געווען באדעקט פון קאּפ ביז פוס מיט קלעבעדיגע

דיזעל גאזאלין און עּפעס אן אנדערע אויליגע סובסטאנץ.

 



  



 

 

צענדליגער זענען אומגעקומען ווען א מאכטפולע טארנעידא האט
זיך דורכגעריסן עטליכע סטעיטס, באטרעפנדיג בעיקר זייער שווער

קענטאקי.

***

איראן האט געזאגט אז אמעריקע וועט צאלן א טייערע ּפרייז אויב זי
פירט דורך מיליטערישע מושטירונגען פאר אן אטאקע ּפלאן מיט

מדינת ישראל.

***

די סי-די-סי זאגט אז רוב קעיסעס פון די נייע אמיקראן קאוויד
סטרעין וואס זענען באריכטעט אין אמעריקע, זענען צווישן די וואס

זענען וואקסינירט.

 



  

  



 

אידישע-געשעענישן
אום ח' טבת שנת תרע"ז האבן די ערליכע מנהיגים פונעם יהדות
החרדית אין ארה"ק זיך געטראפן מיט קארנעל סטארס, דער
בריטישער גאווערנאר פון ירושלים, און זיך געבעטן צו אים מ'זאל
לאזן די ערליכע אידן זיין זעלבסטשטענדיג פון די אויפקומענדיגע

ציוניסטישע גרוּפעס.

וועלט-פאסירונגען
אין דעם טאג אין 928' למספרם האבן בוענאס איירעס פאליציי
אפגעשטעלט אן אטענטאט פארזוך אויפ'ן אמעריקאנער
פרעזידענט-עלעקט הערבערט האווער, וועלכער האט דאן דארטן

באזוכט.

 

  

  



For Sale
LITTLE HAVANA - MIAMI, FL 9 Residential Units
Investment Property for Sale Immaculate Condition -
Fully Rented Won't Last Too Long on The Market
Serious Buyers Only Please Email for More Info.
Aylrealty@Gmail.Com

For Rent
Desert Hot Springs California Vacation Rentals
Freshly, Newly Renovated ,1 Bedroom Apartment, Next
to Shul Heated Pool, Heimishe Crowd Pls. Call 845-425-
1447 Or845-587-0808

Help Wanted
Looking For F/T Midlevel UX/UI Designer in House.
Adobe XD, Photoshop, And Illustrator. Email
Hr@Photo4less.Com 

Looking for Experienced Copywriter to Create Content
For A Growing E-Commerce Company. In House. Email
Hr@Photo4less.Com



  



 

ברוקלין
עלות השחר: 5:58:42 | סוף זמן קר"ש: 8:54:11 | צאה"כ: 5:40:40

קרית יואל/מאנסי
עלות השחר: 6:01:31 | סוף זמן קר"ש: 8:56:01 | צאה"כ: 5:39:32

In Effect : היינט 

In Effect : מארגן 

 ברוקלין : 42° / 47°

 ק"י : 35° / 42°

 
הג"מ שמחה בונם בן הג"מ ברוך בענדיט זצ"ל משקלָאוו — תלמיד הגר"א

— תקס"ח

הג"מ חנני' ליפא בן הג"מ אלי' זצ"ל מייזליש — מקרָאקא — תקע"ב

הג"מ נתן נטע בן הג"מ יצחק זצ"ל שּפיטץ — אב"ד ַאלמַאשד — תרל"ז

הג"מ שבתי בן הג"מ שלמה זלמינא זצ"ל צוקערמַאן — מרַאשקוב — תרמ"ג

הג"מ יעקב קָאּפל בן הג"מ ברוך בענדיט זצ"ל ליכטענשטיין — אב"ד בעטלַאן
— תרמ"ד

הג"מ יוסף אלימלך בן הג"מ משה זצ"ל הלברשטַאם — אב"ד קשַאנוב —
נכד הד"ח — תרס"ז

הג"מ ברוך צבי בן הג"מ דוד הכהן זצ"ל מָאשקָאוויטש — ר"מ ּפַאקש — בעל
"תנובות ברוך“ ועוד ספרים — תש"נ
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