
געלופטערט  ווערט  טעג  די  –אין  די.סי.  ווַאשינגטָאן 
די  אויף  'נטרונא'  מוסד  בַארימטע  די  פון  רעקלַאמע  ַא 
קלָאר  שטעלט  וועלכע  ווַאשינגטָאן,  אין  כווַאליעס  רַאדיָא 
די  מיט  איינשטימיג  נישט  איז  החרדית  יהדות  די  ַאז 
אייגענע  ַאן  הָאבן  קעגן  זענען  און  ּפַאליסיס,  ציונ'יסטישע 
קלָאר  אויך  שטעלט  עס  המשיח.  ביאת  בעפָאר  מדינה 
שטיצן  און  בירגער,  ּפַאטריָאטישע  זענען  אידן  ערליכע  ַאז 

רעגירונגען. זייערע 

די  פון  ליכט  אין  געלופטערט  ווערט  רעקלַאמע  די 
מיט  בַאגעגעניש  ּפרעמיער'ס  איזרַאעלישן  דעם  פון  בַאזוך 
זיין  ַארויסגעברענגט  הָאט  וועלכע  ָאבַאמַא,  ּפרעזידענט 
צילט  און  ּפלענער,  שלום  ַאמעריקע'ס  קעגן  הַארטנעקיקייט 
דורך  געשַאפן  ווערט  ווָאס  איינדרוק  דעם  ָאּפצושלָאגן 
שטער  דער  ַאז  גרוּפע  עקסטרעמיסטישע  פון  ַאקטיוויטעטן 

צו שלום קומט פון רעליגיעזע אידן.

אין  מָאנטָאג  געווען  נתניה  ּפרעמיער  איז  בַאוויסט  ווי   
די  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  מיט  דיסקוטירן  צו  ווַאשינגטָאן, 
אינעם  געשּפרעכן  שלום  בַאנייען  צו  פַארזוכן  ַאמעריקַאנער 
די  און  נייעס,  הויּפט  ַא  געווען  איז  בַאזוך  דער  מזרח.  מיטל 
הויּפט גַאנג פון ַאלע נייעסן איז געווען ַאז נתני-ה נעמט ָאן ַא 
הַארטע ליניע און הָאט רעזערווַאציעס קעגן ַא צוויי-שטַאט 
לעזונג, ווָאס איז היינט די ָאנגענומענע שלום ּפַאליסי אין די 

וועלט.

ַא  מיט  אידן  געווען  ליידער  זענען  שטענדיג,  ווי 
ַאריינגעמישט  זיך  הָאבן  וועלכע  אויסזען  רעליגיעזען 
ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאבן  און  געמויזעכטס,  אינעם 
ַא  ביי  ּפויבסט.  פונעם  ּפויבסטליכער  ַאלס 
הָאט  ווַאשינגטָאן  אין  דעמָאנסטרַאציע 
מיט  יַארמולקעס,  מיט  אידן  געזען  מען 
אויפשריפטן ַאז "דער תנ"ך זָאגט איזרַאעל 
 – רַאלי  זייער  פון  ציל  דער  אידן."  צו  געהערט 
פָארן  עס  ַאז  ַאנָאנסירט  געווען  זענען  עס  וועלכע  צו 
בָאסעס פון קרָאונהייטס - איז געווען צו שטַארקן נתניה 
פון  דרוק  דעם  אונטערגעבן  דַארפן  נישט  זיך  זָאל  ער 
ּפרעזידענט ָאבַאמַא נָאכצוגעבן פַאר די ּפַאלעסטינער 

און רוקן פָאראויס די שלום פַארהַאנדלונגען.

ווַאשינגטָאן  אין  ַאּפ-עד  ַא  געווען  איז  בעפָאר  טָאג  ַא 
עמלק'ס  שרעק,  "איזרַאעל'ס  קעּפל  אונטער'ן  ּפָאוסט, 

ַארעסנַאל." לויט דעם שרייבער איז נתניה'ס ַאנטשלָאסנקייט 
צו נעמען שריט קעגן אירַאן, ווייל ער זעט דערין די היינטיגע 
פון דעם  ליניע  הַארטע  די  איז  ווערטער  ַאנדערע  אין  עמלק. 

פרייען פירער גָאר צוליב די תורה. 

טרָאץ ווָאס דָאס איז לעכערליך, איז דָאס ליידער ווי ַאזוי 
ַאז רעליגיעזע אידן,  גַאס,  ַאלגעמיינע  די  עס קוקט אויס אין 
פַארשטערקערן  און  ָאן  הַאלטן  ווָאס  די  זענען  התורה,  בשם 
גורם  ליידער  איז  דָאס  מזרח.  מיטל  אינעם  רייבערייען  די 
אויף  געפַאר  ַא  און  שמים,  שם  חילול  געווַאלדיגער  ַא 
פון  נקמות  און  גויים,  פון  הַאס  די  פון  ליידן  צו  אידן  ערליכע 
מוסלעמענער, ה"י, וועלכע זעען זיי ַאלס זייער הויּפט פיינט.

רעליגיעזע  עקסטרעמע  די  עס  זענען  ליידער 
די  אויסער  ַארויס.  ַאלץ  זיך  שטעלן  וועלכע  אידן 
דעמָאנסטרַאציע, איז געווען בַאריכטעט ַאז בעפָאר זיין 
ספרדישער  ביי  געווען  הממשלה  ראש  דער  איז  רייזע 
זיך קענען פעסט  זָאל  ַאז ער  ַא ברכה  פירער, צו בעטן 
די  הערן  אידן,  די  פון  מ'הערט  ווָאס  צייט  די  אין  הַאלטן. 
אומות העולם כמעט נישט ַאז ערליכע אידן הַאלטן ַאנדערש, 
די  ַאז  אימעזש  דעם  ליידער  זיך  שַאפט  דעריבער  און 
רַאדיקַאלן, מגלי פנים בתורה, רעדן בשם ַאלע ערליכע אידן.

לויפן  געלָאזט  ווָאך  די  נטרונא  הָאט  דעריבער, 
דורך  געהערט  ווערן  וועלכע  ווַאשינגטָאן,  אין  רעקלַאמעס 
צייט  די  אין  בַאַאמטע,  ּפָאליטישע  און  דיּפלָאמַאטן  די 
ַארומיגע  די  נתניה און  בַאגעגעניש מיט  הויז  ווייסע  די  ווָאס 
נייעס, קלָאר צו שטעלן  די הויּפט  געווען  ַאנטוויקלונגען איז 

דעם ריכטיגן שטעלונג פון ערליכע אידן איבער די אישו.

עטליכע  געווָארן  גענוצט  שוין  איז  וועלכע  נוסח,  דער 
ווערן מנופה בי"ג נפין דורך די מעתיקי השמועה,  נָאכן  מָאל 
מיט  בלויז    - זי"ע  מסַאטמַאר  הקוה"ט  רבינו  תלמידי 
מיט  פַארבינדן  איז  דָאס  ַאז  ָאנהייב  אין  צוּפַאסונגען  קליינע 
זענען  אידן  ַאז  געשטעלט  קלָאר  הָאט   – בַאזוך  איצטיגע  די 
הָאט  עס  המשיח.  ביאת  בעפָאר  לַאנד  אייגן  ַאן  הָאבן  קעגן 
בשם  לָאזונגען  הארץ  שלימות  די  ַאז  געשטעלט  קלָאר  אויך 
אידן  ערליכע  ַאז  און  פַאלש,  קַאטעגָאריש  זענען  התורה 
איר  פַאר  דַאווענען  און  רעגירונגען  אייגענע  זייערע  שטיצן 

הצלחה.

סּפעציעלע  געהַאט  הָאבן  זיי  ַאז  בַאריכטן  עסקנים  די 
די  צוליב  רעקלַאמע,  די  לויפן  לָאזן  קענען  צו  שוועריקייטן 
שטערונגען פון ציונ'יסטישע אינטערעסן. ָאבער נָאך שווערע 

נדיבים  פון  הילף  די  ַאדַאנק  און  בַאמיאונגען, 

צו  זיך געלָאזט קָאסטן  וועלכע הָאבן  בעם 
די  פון  הוצאות  הויכע  די  פון  טיילן  דעקן 
זיי ָאנגעהויבן צו לויפן דעם  ַאנָאנסן, הָאבן 
עטליכע  לויפן  נָאך  וועלן  און  ָאווענט,  דינסטָאג 

מָאל אין די קומענדיגע טעג. 

זענען  רעקלַאמעס  די  לופטערן  צו  וואו  ערטער  די 
אויסגעקליבן געווָארן לויט די רַאט פון ּפובליק ריעלעישָאנס 
עקסּפערטן, צו צילן צו די העכסטע בַאַאמטע און זשורנַאליסטן 
אינערהַאלב די הויּפט-שטָאט, צו טוישן זייער קוק איבער די 
די  קען  מיינונג,  זייער  טוישן  דורך  אידן.  ערליכע  פון  מיינונג 
ּפָאליטיק  די  און  איזרַאעל  ַארום  סטעיטמענטס  אין  דעקונג 
די  ַאז  איינדרוק  דעם  ַאוועקצונעמען  טוישן,  שטַארק  זיך 
מָאטיוון.  ריין-רעליגיעזע  פון  געפירט  ווערן  עקסטרעמיסטן 

רעדנער  ציניסטישער  קאנסעוואטירער  באוויסטע  די 
אויף די ראדיא - מארק לעווין - וואס האט קרוב צו 6 מיליאן 
די ראדיא מעססעדזש  אויף  צוהערער, האט שארף ראגירט 
זיך  האט  איזראעיל...ער  דזושס...אקעגן  אלטרא  די  פון 
באקלאגט אז ער באקומט אימעילס פון מענטשען אז היתכן 
האט  ער  צייט,  זיין  ביי  געלופטערט  ווערן  מיינוגען  אזעלכע 
מיינוג,  זיינע  אפ  נישט  שפיגלט  דאס  אז  געשטעלט  קלאר 
און פארדאמט די ראדיא סטאנציע פארן לאזן לופטערן אזא 

עדווערטייזמענט.

חיזוק  גרויס  געהאט  האט  נטרונא 
ווייס  ווי  מגיעין  הדברים  היכן  עד  צוהערן,  דאס 
פון  זיך  אז מען האט  פינטעל,  אין  געצילט  דאס האט 
ווייט די  ווי  ווייזט  וואוסענדיג מאכן, דאס  דעם געמוזט 
פארן  רוח  קורת  ספעציעלן  א  און  דערגרייכט,  השפעה 
מיליאן   6 די  פאר  אדווערטייזמענט  אומזינסטיגער  די 

צוהעררער.

סָארט  ַאזעלכע  הָאבן  פַארגַאנגענהייט  די  אין  ווי 
די  טוישן  צו  רעזולטַאטן,  ווייטגרייכנדע  געברענגט  ַאנָאנסן 
קָאמענטַאטָארן  און  צייטונגען  ּפרעסטיזשפולע  פון  דעקונג 
די  וועגן  מער  הערן  צו  נטרונא  מיט  פַארבינדן  זיך  הָאבן 
ריכטיגע שטעלונג פון אידן, מיר האפן מיט דעם מסיר צו זיין 
ווָאס די  ַאוועקנעמען די געפַאר  דעם חרון אף מישראל, און 

עקסטרעמיסטן ברענגען אויפן חרדישען אידענטום.

אין ישראל נגאלין אלא בזכות נטרונא.

 נטרונא רעקלַאמעס אויף ווַאשינגטָאן'ס מידיַא כווַאליעס
ָאּפצושלָאגן התגרות באומות אין ליכט פון נתניה'ס בַאזוך אין ווַאשינגטָאן

מאמענטאלע 
 נייעס 
פון  נטרונא
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