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 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

אמעריקאנער  דער 

סעקרעטערי אוו סטעיט דשאן 

מיטוואך  וואך  די  האט  קערי, 

אויף  געלאנדעט  נאכאמאל 

א באזוך אין דעם מיטל מזרח 

פלאנירט  ער  וואו  ראיאן, 

שלום  די  פאראויסצושטיפן 

צייט  א  איז  וואס  געשפרעכן 

א  געווארן  באנייט  צוריק 

אומאויפהערליכע  די  דאנק 

די  פון  דרוק  און  שתדלנות 

פאראייניגטע שטאטן.

אפהאלטן  וועט  קערי 

פונעם  זייטן  ביידע  ביי  באזוכן 

קאנפליקט, און זיך אוועקזעצן 

זיצונג  פאראייניגטער  א  ביי 

אלע  פון  פארשטייער  די  מיט 

צדדים מיטן ציל צו א ריק טאן 

די פארהאנקערטע געשפרעכן 

שלום  ענדגילטיגער  א  פאר 

וועלכע  אין  פלאן  א  אפמאך, 

ביידע זייטן זענען נישט איבריג 

עס  און  פאראינטערסירט, 

כסדר'דיגע  דעריבער  דארף 

אונטערשטיצע און לחץ פון די 

אמעריקאנער רעגירונג.

האט  צייט  אינדערצווישן 

דער ראש הממשלה ביבי נתני' 

פארגאנגענע וואך דראמאטיש 

ישראל  מדינת  אז  דערקלערט 

באשטעטיגן  אפיציעל  וועט 

פרישע  אויף  ארבעט  בוי  די 

וואס  דירות  הונדערט  זיבצען 

די  אין  ווערן  געבויעט  וועלן 

לינע",  "גרינע  געריפענע  אזוי 

דער געגנט אין מזרח ירושלים 

וואס איז איינגענומען געווארן 

און  מלחמה  תשכ"ז  די  ביי 

געפינט זיך אין סאמע ברען פון 

די  לויט  פארהאנדלונגען,  די 

פאלאסטינער באלאנגט יענער 

זייער  פון  טייל  א  אלס  ראיאן 

און  ט,  שטאַֹ צוקענפטיגער 

אזא אקט פון יעצט גיין דארט 

ישוב  גאנצע  א  אויפבויען 

ברויזט זיי געפערליך אויף.

אבו מאזן דער פאלאסטינער 

האט  מיניסטער,  פרעמיער 

ארויסגעטרעטן  שארף  זייער 

מדינת  פון  שריט  דעם  קעגן 

געסטראשעט  און  ישראל, 

געפאר  אין  שטעלט  דאס  אז 

געשפרעכן.  שלום  גאנצע  די 

זיין  ביי  האט  קערי   דשאן 

דעם  לחם  בית  אין  באזוך 

מיטוואך אווענט, אויך שטארק 

בוי פלענער  נייע  די  געטאדלט 

איז  אמעריקע  אז  זאגנדיג: 

זייער נישט צופרידן דערפון און 

עס ווערט דורך איר באטראכט 

אלס פולשטענדיג אומלעגאל. 

דארף  וואס  פאקטאר  א  און 

ווערן איינגעצוימט. אבער ביבי 

זיין  אן  דערווייל  האלט  נתני' 

צו  יא  דייקא  ליניע,  שטייפע 

מען  וואס  דעם  טראץ  בויען, 

קריטישע  א  אין  יעצט  שטייט 

דארף  אפמאך  אן  ווען  צייט 

ווערן אינפארסירט דורך ביידע 

צדדים.

האט  קוואל  נייעס  א  ווי 

ו צ פ ח י ת   ו ב ר ק

ביבי נתני' באשטעטיגט פונדאסניי אומלעגאלע בוי 
פראיעקטן אויף קאנטערוועסיאנאלע שטחים

ברענגט ארויף צווייפלענישן איבער ווייטערדיגע שלום געשפרעכן

נטרונא פארשפרייט מעסעדזש פון תורה טרייע אידן צו די ברייטע גאס

מיטוואך האזינו - ערב ראש השנה תשע"ד
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רעגירונג  אבאמא  די  זיך  גרייט  באריכטעט 

פלאן,  שלום  פונקטליכע  א  פארצושטעלן 

אזוי פרי ווי אין קומענדיגן יאנוער למספרם, 

ווערן  ארויפגעלייגט  וועט  פלאן  דער 

דעם  אין  זייטן  אלע  פאר  אמעריקע  דורך 

קאנפליקט. עס וועט באשטימען די יסודות 

פאלאסטינער  געגרינדעטע  ניי  א  פאר 

שטאט וואס וועט זיין באזירט לויט די תשכ"ז 

גרעניצן, מיט פארשידענע טוישינגען.

פון  אנטווארט  די  געווען  איז  וואס  און 

באריכט  דעם  צו  נתני'  ביבי  גאה  דל  דעם 

וואך  די  המינים  כנסת  אין  זיצינג  א  ביי   ?

וועלן  "מיר  געזאגט  שטייף  ביבי  האט 

נישט אננעמען קיין שום דרויסנדיגע  נישט 

וועלן  מיר  און  תנאים,  פארגעשריבענע 

שום  קיין  אונטער  טרעטן  לאזן  נישט  זיך 

אויף  ער  ענטפערט  דאס  אקוראט  דריק". 

גרויסמאכט  וועלטס  די  פון  פארלאנגן  די 

לעצט  איינציגע  די  אייגנטליך  איז  וואס 

און  אינטערשטיצער  פארבליבענע 

אויף  ישראל  מדינת  פאר  סימפאטיקער 

דער  זאל  וואס  און  ארענע.  וועלט  די 

דער  צוקוקענדיג  זאגן  גוי  אלגעמיינער 

חוצפה'דיגע ספעקטאל.

געלעגנהייט  די  צו  האט  נטרונא 

אויפגעכאפטע  שטארק  א  פארעפנטליכט 

ווידעראמאל  שטעלט  וואס  מעסעדזש 

זיך  טרייסלן  אידן  טרייע  תורה  אז  קלאר 

פולשטענדיג אפ פון די מעשי התגרות און 

אירע  און  ישראל  מדינת  פון  שריט  ווילדע 

פאליטישע פירער.

א  מיט  צו  זיך  ענדיגט  ארטיקל  דער 

אסאך  געצויגן  האט  וואס  פאראגראף 

די  גאס,  פאליטישע  די  אין  ברעמען  אויגן 

אויב  אז  זאגט  נטרונא  פון  דעקלעראציע 

וואלט מען געגעבן די מעגליכקייט פאר אידן 

היינט צו לעבן בשלום מיט זייערע אראבישע 

שכנים אזוי ווי בשנים קדמוניות, קענען ווען 

ערליכע אידן דארטן וואוינען מיט זייער רשות 

ווי  פירערשאפט  פאלאסטינער  די  אונטער 

תורה  דארטן  אויפבויען  בירגער,  געטרייע 

הערשאפט,  גוי'אישע  די  אונטער  נעצן 

אינאיינעם  ובשלווה  בשלום  לעבן  און 

תקופות  אלע  ווי  אזוי  שכנים  זייערע  מיט 

וואלט  דאס  ציוניזם.  פון  אויפקום  די  ביז 

געוועהן א טויט קלאפ פאר די ציניסטישער 

אידילאגיע וואס טומלט שטענדיג אז זייער 

אידן,  פאר  רעטונג  איינציגע  די  איז  מדינה 

אמת  דער  ארויסגעשטעלט  זיך  וואלט  עס 

האבן  זיי  ריכטיג,  איז  פארקערטע  דאס  אז 

אידן.  פאר  צרות  אלע  אנגעמאכט  גאר 

וועט  געשעניש  די  אז  מעגליך  ידברו  ימים 

צוקונפט.  די  איו  ווערן  אויסגעפירט  נאך 

גענוי  חזר'ן  איבער  זיך  וועט  היסטאריע  די 

דעם  געדינט  און  געלעבט  האבן  אידן  ווי 

די  אונטער  טערקן  די  אונטער  אויבערשטן 

רעגירונגען.  אנדערע  אלע  און  ענגלענדער 

מיר האפן צו די הימלישע גאולה ווי עס וועט 

זיין שלום פאר אלע מענטשען און שיכטען.

און  אפגעשריבן  איז  געדאנק  דער 

ברורה  בשפה  געווארן  אויסגעשטעלט 

דער  ארויסברענגן  צו  אמבעסטן  ובנעימה, 

תורה'דיגער שטעלונג פאר די אומות העולם 

און גלייכצייטיג בארואיגן שנאת ישראל אז 

ישראל  מדינת  פון  פיינט  פאלאסטינער  די 

כלל  גאנץ  פארבינדן  חלילה  נישט  זאלן 

גיט  ובדעת  מדינה. בהשכל  די  מיט  ישראל 

דאס אנצוהערן אז אדרבה מיר ערליכע אידן 

האבן שטענדיג בימי גלותינו געוואוינט וואו 

בהכנעה  הערשאפטן  אלע  אונטער  אימער 

און קבלת עול גלות, אויך היינט זענען מיר 

זיין דעם ציווי ה' פון דרשו  גרייט מקיים צו 

את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, 

גוי'אישע  און לעבן בשלום ובשלוה מיט די 

רעגירונג  וועלכע  אונטער  אפגעזען  שכינים 

ועומד  תלוי  זענען  מיר  הערשאפט,  אדער 

פארלאזן  און  ישראל  שומר  דעם  אויף  נאר 

בהיותם  זאת  גם  ואף  אים,  אים  בלויז  זיך 

גאלתים  ולא  מאסתים  לא  אויביהם  בארץ 

לכלותם.

נטרונא  פון  מעסעדזש  דייטליכער  דער 

איבער די ברענדיגע נושא העומד על הפרק 

ברוך  און  געווארן  אויפגעכאפט  באלד  איז 

השם פארשפרייט געווארן דורך אלע ערליי 

קאמיוניקאציע מיטלען, ריזיגע מעסעדשינג 

און  אויפגעכאפט  עס  האט  נעטווארקס 

דער  איז  דארט  פון  פארשפרייט,  ווייטער 

געווארן  צוגעצייכנט  און  געליקנט  ארטיקל 

דורך פילצאליגע סאציאלע נייעס אגענטורן, 

ברענגענדיג ברוך השם דעם געווינטשענעם 

די  אין  הארצות,  עמי  די  פאר  פרסום 

געווינטשענע צייט.  
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סאוט  אין  געמיינדע  אידישע  ריזיגע  די 

אפריקע איז די וואך באדראעט געווארן מיט 

א באשיינפערליכע שרעק און אומאנגענעמע 

פון  האנדלונג  זינדלאזע  די  נאך  סוטואציע, 

מיט  האבן  וואס  רעגירונג  ישראל  מדינת  די 

די  אנגעהייצט  רעטאריק  אומ'אחריות'דיגע 

געמיטער פון די דארטיגע רעגירונג באאמטע 

קעגן אירע פרידליכע אידישע איינוואוינער.

א  מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  אלעס 

א  ווען  אינצידענט  מינדערוויכטיגע 

אינערהאלב  מיניסטארשע  פראמינענטע 

מיטן  רעגירונג  אפריקאנער  סאוט  די 

פרייטאג  האט  מָאשָאבען'  'נקאונע  נאמען 

פון  פלענער  פרישע  די  קעגן  ארויסגעטרעטן 

בוי  די  מיט  פאראויסצוגיין  ישראל  מדינת 

אין  זידלונגען  אומלעגאלע  די  אויף  ארבעט 

האט  ווערטער  אירע  צווישן  ירושלים.  מזרח 

אז  מעסעדזש  אפיצילע  א  אין  געזאגט  זי 

"מיניסטארן פון סאוט אפריקע וועלן נישט גיין 

באזוכן איזרעאל אין אזא צושטאנד, די ליידן 

פון די פאלאסטינער איז אויך אונזערע ליידן".  

ארויס  ווייזט  האבן  ווערטער  די  אט 

ארויסגענומען די ציונים פון די כלים, און דאן 

אלטער  אור  זייער  צו  גענומען  זיך  זיי  האבן 

און  לענדער,  וועלטס  אויפרעגן  פון  מיטל 

אידישע  זייערע  קעגן  רעגירונגען  אנרייצן 

איינוואוינער.

אביגדור  החוץ  שר  ציווילדעוועטער  דער 

 אידן אין סאוט אפריקע באשולדיגן מדינת 
ישראל אין אויפלאמען אנטיסעמיטיזים אין לאנד

 אויסערן מיניסטאר פון מדינת ישראל ווארנט אידן אין סאוט אפריקע אויף א אנקומענדן פאגראם 
נאכדעם וואס דארטיגער מיניסטער איז פוגם בכבוד איזראעל.

טויזנט  זיבעציג  און  פינף  די  ווי  מיטצוהאלטן 

פרידליך  לעבן  וואס  אפריקע  סאוט  אין  אידן 

און רואיג אונטער די דארטיגע רעגירונג שפירן 

התגרות'דיגע  די  פון  באדראעט  אצינד  זיך 

האט  וועלכע  ישראל,  מדינת  די  פון  שריט 

זייערע  אין  אריינגעמישט   איינפאך  זיך 

א  אויף  נקמה  צוליב  אלעס  אנגעלעגנהייטן, 

איינע  פון  ערהאלטן  האבן  זיי  וואס  טשעפע 

פון אירע פירער.

די אידישע קהלה אין סאוט אפריקע האט 

פארעפענטליכט א מעלדונג וואס זאגט "מיר 

גלייבן איבערהויפט נישט אז די סטעטימענט 

וועג  וועלכע  סיי  אין  טוט  מָאשָאבאן  פון 

סאוט  אין  אנטיסעמיטיזם  פארשפרייטן 

סאוט  אין  באקאנט  זענען  וואס  די  אפריקע, 

אייביג  האט  לאנד  דאס  אז  ווייסן  אפריקע 

זייער נידריגע ראטעס פון אנטיסעמיטיזם, סיי 

ווען מען קוקט די נומערן סיי ווען באטראכט 

די פאקטן פון אטאקעס דא אין לאנד זעט מען 

אנטיסעמישטע  די  נישטא  ס'איז  אז  קלאר 

פארברעכנס וואס ווערט געזען אין אייראפע 

אדער ערגעץ אנדערש."

בכלל  עפיזאד  יעצטיגער  דער  איז  ליידער 

נישט  איבערהויפט  און  נייעס,  קיין  נישט 

דורכגעווייקטע  בלוט  די  אין  אויסנאם  קיין 

זיך  האט  וואס  ציונות  פון  היסטאריע 

אידישע  אויף  געפלעגט  זיך  און  געגרינדעט 

טאג.  היינטיגן  ביזן  ישראל  שנאת  און  צרות 

צו  געלעגנהייט  דאס  האבן  זיי  ווען  שטענדיג 

אויסגעשטאנען  אגב  איז  וואס   – ליבערמאן 

די וואך ערנסטע קלאגעס פאר שווינדלערייען 

געזוימט  נישט  זיך  האט   – קארופציע  און 

קאנטער  העסליכע  א  מיט  ארויסצוקומען 

אטאקע אויף די סאוט אפריקאנער רעגירונג, 

זיין סטעיטמענט האט געזאגט דאס פאלגנדע 

"די גאווערמענט פון סאוט אפריקע שטעלט 

אהער א אנטי איזרעאל און אנטיסעמיטישע 

פאגראם  א  אז  באדייט  דאס  אטמאספערע, 

קעגן די דארטיגע אידן איז בלויז א פראגע פון 

זיין  אין  געשריבן  החוץ  שר  דער  האט  צייט" 

אידן  אלע  אויף  רוף  "איך  זייטל,  אפיציעלער 

זאפארט  זאלן  זיי  דארט  נאך  וואוינען  וואס 

איידער  ווארטן,  ָאן  איזרעאל  קיין  אימיגרירן 

ס'וועט שוין זיין צו שפעט".

צום מזל האבן אבער אידישע ארגעזעציעס 

געאיילט  שנעל  זיך  פירער  געמיינדע  און 

דאזיגע  די  אפווארפן  און  קריטיקירן  צו 

פון  באשולדינגונג  אומבאגרינדעטע 

האט  אפריקע  סאוט  אין  אידן  ליבערמאן, 

וואס  עפעס  ווי  ווערטער  זיינע  באטיטלט 

א  אן  זייעט  און  געמיטער  די  אויף  רייצט 

האבן  אנדערע  אידן.  קעגן  בהלה  פאלשע 

רעאגירט מיט שאק ווי פאלגנד: "ליבערמאנ'ס 

זענען  און  אומ'אחריות'דיג  זענען  ווערטער 

עדות אויף זיין פולשטענדיגע אומוויסנשאפט 

איידשע  די  פון  צושטאנד  גוטן  דעם  איבער 

געמיינדע אין דרום אפריקע".

פאקטאר  ווייטאגליכער  א  ס'איז 
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באשולדיגן לענדער מיט אנטיסעמיזים אדער 

אנהעצן די רעגירונג פירער קעגן די דארטיגע 

אידישע איינוואוינער כאפן זיי עס מיט ביידע 

טאפלטער  א  אלס  זיי  דינט  דאס  הענט. 

אידישע  די  ביי  אגיטירן  קענען  צו  סיי  ציל, 

שנאת  מיט  אפשרעקן  און  באפעלקערונג 

ווי  ארויפשלעפן  קענען  צו  ארום  אזוי  ישראל 

זאלן  וועלט  גארער  די  איבער  פון  אידן  מער 

עמיגרירין קיין איזרעאל, און צו די זייט גיט עס 

זיי די אזוי וויכטיגע שטאף צו קענען טומעלן 

איינציגע  די  איז  איזראעל  אז  פארפירן  און 

לאנד וואס באשיצט און נעמט זיך אן פאר די 

גע'רודפ'טע אידן.

און דאס איז ווייט נישט קיין נייער טאקטיק, 

עלובה עיסה שנחתומה מעיד עלי', פארשעמט 

וואס איר בעקער זאגט אויף איר  איז די טייג 

פון  גרונדער  און  בעקער  דער  עדות.  שלעכט 

המדינה  חוזה  גערופענער  אזוי  דער  ציונות, 

אין  ציל  דאזיגן  דעם  ארויס  שרייבט  ימ"ש, 

זיינע טאג ביכער, קלאר און דייטליך אן דאס 

מינדסטע בושה. 

איבערזעצונג  פרייע  א  אין  ציטירן  מיר 

הטומאה  אבות  אבי  דעם  פון  הטמא  לשונו 

פעידש  באנד  ערשטע  מעמוארן,  זיינע  אין 

ליידן  די  אז  וויכטיג  זייער  "ס'איז  זעכצן: 

די  פארשטערקערט,  ווערן  זאל  אידן  פון 

ערפילן  צו  ארויסהעלפן  אונז  וועט  זאך 

א  בייגעפאלן  מיר  ס'איז  פלענער.  אונזערע 

די  אויפהייטערן  צו  געדאנק  געוואלדיגער 

פון  געלד  די  אוועקצונעמען  אנטיסעמיטן 

צו  העלפן  אונז  וועלן  אנטיסעמיטן  די  אידן. 

אונטערדריקונג  און  רדיפות  די  שטארקן 

זיין  וועלן  אנטיסעמיטן  די  אידן,   אויף 

נטרונא  הק'  מוסד  פון  אפיס  די  אין 

און  דייטליכער  א  אהערגעשטעלט  האט 

צו  פראקלעמאציע  אומצוויידייטיגער 

פארשרייען די רודפים אויפן כלל ישראל און 

אראפרייסן דעם שלייער פון זייער פרצוף.

קלארשטעלן  טוט  מעסעדזש  נטרונא  די 

גייען  ציונים  די  וואס  צייט  זעלבע  די  צו  אז 

אנרייצען  פון  מהלך  אלטע  זייער  מיט  אן 

אנטיסעמיטיזאם דערמיט צו ערמוטיגען עלי', 

רופט אבער פון די אנדערע זייט ארויס פרייד 

אז  די אידן פון סאוט אפריקע לאזען זיך נישט 

פראפעגאנדע,  ציוניסטישע  די  פון  פארנארן 

אפגעטרייסעלט  שטייף  באלד  זיך  האבן  און 

ישראל  מדינת  די  מיט  פארבינדונג  יעדן  פון 

באשולדינגונג.

נטרונא ברענגט ארויס אז דאס איז שוין ב"ה 

די צווייטע  רונדע אין די לעצטע קורצע צייט, 

די  צוריק האבן  וואכן  אייניגע  בלויז מיט  ווען 

אידן אין איראן זיך אויך ארויסגעשטעלט קעגן 

די ציניסטישע התגרות, און באטאנדט אז די 

מדינת ישראל זאל זיך נישט מישן אין זייערע 

האפן  אידן  טרייע  תורה  אנגעלעגנהייטן. 

אלע  אין  אומעטום  אידן  אז  ארויס  קוקן  און 

אויבנדערמאנטע  די  נאכפאלגן  זאל  ערטער 

די  פאר  ווערן  קלאר  זאל  עס  ביישפילן,  

ישראל  מדינת  די  אז  אלגעמיין,  אין  וועלט 

מינדסטע  דאס  נישט  האבן  פאליטיקאנטן 

מדינה  די  ישראל,  כלל  בשם  רעדן  צו  רעכט 

ישראל  כלל  גאנצן  דעם  נעמען  ווילען  פירער 

והי'  יתן  מי  רייזע.  געפארפולער  זייער  אויף 

אז אידישע געמיינדעס איבער די וועלט זאלן 

טאקע דערהערן די לימודים פון די לעצטיגע 

זיין א גרויסע  וועט אודאי  אינצידענטן  דאס 

ישועה און הצלת ישראל כפשוטו.

אונזער בעסטע חברים".

אויף אן אנדערן פלאץ אינעם זעלבן באנד 

פאלגנדע  די  רשע  דער  שרייבט   60 פעידש 

שרעקליכע ווערטער. "ס'איז ריכטיג איז דאס 

איינגעווארצלט  איז  אנטיסעמיטיזעם  וואס 

פעסט ביי די גוי'אישע מאסן וועט נישט שאטן 

פאר אידן, איך קלער אז עס וועט גאר העלפן 

ווייל  כאראקטער.  אידישן  דעם  אויפצובויען 

די איינציגע וועג וויאזוי מען קען אויסלערנען 

איז  פעלקער  די  מיט  אויסצומישן  זיך  אידן 

בלויז דורך שוועריקייטן, נאר אזוי וועלן אידן 

זיך מוזן אייגלידערן אין די גוי'אישע סביבה". 

יוצק כל דבר רותח לפיו של אותו רשע.

וואס  קו  דער  איז  דאס  איז  ווירקליך  און 

באגלייט שוין ציונות מיום היווסדה ווי עס איז 

מעיד רביה"ק מסאטמאר זי"ע אין זיין ספה"ק 

ויואל משה סימן ק"י. וזה לשון קדשו: " שעוד 

הרבו  רבות  שנים  במשך  התייסדות  בתחלת 

נוראות על ישראל אצל האומות,  במלשינות 

ודברו עליהם בפני השרים קשות שמסוכנים 

מהארצות,  לגרשם  וצריכים  להאומות  מאוד 

בחשבם שעי"ז יהי' קל להם יותר לבצע זממם 

לבוא לארץ ישראל ולארגן שם ממשלה."

פאר  אפ  ווייטער  זיך  שפילט  זעלבע  דאס 

אונזערע אויגן, ווען די ציונים פרובירן אנצוזייען 

שרעק און שנאה אין די גאנצע וועלט, נישט 

לאנג צוריק האט דאס פאסירט אין פראנקרייך 

דא  וואך  פארגאנגענע  באריכטעט  ברייט  ווי 

אויף קול נטרונא, און אצינד איז געפאלן דער 

גורל אויף דעם סאוט אפריקאנער אידנטום צו 

געקרוינטע  זעלבסט  די הארצלאזע  פון  ליידן 

שטייט  גארנישט  וואס  פארזארגער,   - אידן 

ביליגע  זייערע  צו  ס'קומט  ווען  וועג  אין  זיי 

אגענדעס. 
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אין די צייט ווען די מושלים הערוצים אין ארץ ישראל גרייטן אן 

די פינסטערע גזירות אויף די בחורי ישראל מיט די  לעצטע פלענער 

פאר חוק הגיוס ווערט זה לעומת זה פארגעזעצט די מלחמת הקודש 

צו באקעמפן די עוקרי תורה און פארשרייען די ביטערע גזירה לעיני 

העמים והשרים.

ווי עס געדענקט זיך האט מוסד הק' נטרונא אראנזשירט, באלד 

נאך די צוויי ריזיגע מאסן פראטעסן וואס זענען אפגעהאלטן געווארן 

באארבעטע  רייך  און  הערליכע  א  אייראפע,  אין  און  יארק  ניו  אין 

פראפעסיאנאל  און  קלאסיש  פרעזענטירט  וואס  פרעזענטאציע, 

יהדות  פונעם  מחאות  אלוועלטליכע  די  אויף  בליק  נענעטערן  א 

ענגלישע  די  אויף  ערקלערונג  קלארע  א  מיט  באגלייט  החרדית, 

שפראך. די ווידיא איז ספעציעל דעזיגנירט געווארן אז עס זאל אויף 

א לייכטן און ציענדן אופן געבן צו פארשטיין דעם גוי, אלעס ארום 

די אידישע התנגדות צו די עצם געדאנק פון די מדינה בשם ישראל 

און גלייכצייטיג אונזער מלחמה מיט די גזירות השמד וואס ווערט 

דארט פראקטעצירט ערב בוקר וצהרים.

אייניגע חדשים  גאנג מיט  אין  געווארן  געלאזט  ווידיא איז  דער 

אין  אז  באריכטן  צו  פרייד,  און  שטאלץ  א  אונז  ס'איז  און  צוריק 

די קורצע צייט האלט אין איין שטייגן דער צאל פון די צענדליגע 

טויזנטער צוקוקיער פון איבער די גארער וועלט וואס כאפן א בליק 

מאמענט  איצטיגן  ביים  פרעזענטאציע,  אינטערסאנטן  דעם  אויף 

דער  קוקער,  טויזנט  דרייסיג  העכער  ביי  נומער  דער  שוין  האלט 

פונקטליכער נומער איז: 32,017  און דער ציפער וואקסט מיט יעדע 

פארבייגענדע טאג.

מומחים  מארקעטינג  וואס  דאס  באמערקן  צו  וויכטיג  ס'איז 

שטרענג  זייער  זענען  קאמפעניעס  ווידיא  סארט  די  אז  באהויפטן 

געווארן און געבן אכט פון ערמימיות דורך איבער טרייבען פאלשע 

נומבערס. אלזא זענען די נומערן וואס ערשיינען אויפן סקרין איז 

הונדערט פראצענט אקוראט,  און עס איז אויך נישט פון די זעלבע 

באדייט  נומער  יעדע  איבער,  און  איבער  קוקען  וואס  מענטשען 

די  איבער  פון  מענטשען  אריין  רעכנט  וואס  קוקער  אנדערע  אן 

גאנצע וועלט ממש, דאס איז א גרויסע חידוש אז אזעלכע סארט 

פארשטעלונגען און דברי הסברה זאל ווערן אזוי אויף געכאפט, און 

איז  וואס  ארבעט  געניטע  די  דאנק  א  בלויז  פארשטענדליך  דאס 

אריינגעלייגט געווארן עס צו מאכן ציענד און אינטערסאנט פארן 

אלגעמיינעם גוי.

חוץ מזה זענען פארהאן אומצאליגע זייטלעך און בלאגס אין די 

ווידיא אדער שיקן  וואס ברענגן אראפ דעם  נעצן  סאשעל מידיא 

דעם  שטארק  זייער  הייבט  וואס  פרעזענטאציע,  די  זען  צו  לינקס 

געווינטשענעם פרסום.

בחסדי ה' איז די קאסטבארע פעולה געקרוינט געווארן מיט א 

גרויסע סוקסעס, און סייעתא דשמיא, און אודאי קוקט מען ווייטער 

מיר  אז  זאלן ארויסהעלפן  לב  נדיבי  אידן  פון  הילף  די  אויף  ארויס 

זאלן טאקע קענען ווייטער ממשיך זיין מיט די עבודת הקודש, נאך 

מער און נאך שטארקער.

ל ש י ט ס  י פ א ס  ' א נ ו ר ט נ ן  ו פ

'נטרונא פרעזענטאציע' גרייכט צו העכער 
דרייסיג טויזנט צושויער מכל קצוי תבל


