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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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דאנערשטאג פ' חקת תשע"ג

בס"ד

ברוך המקדש שמו ברבים!

איז  החרדית  יהדות  גאנצע  דאס 

דעם  פון  רושם  מעכטיגן  אונטער'ן 

השם  קידוש  מעמד  קָאלָאסַאלן 

דעם  אפגעשפילט  זיך  האט  וואס 

אלפים  ווען  זונטאג,  פארגאנגענעם 

ה'  לדבר  החרדים  אידן  ורבבות 
ולתורתו הקדושה, פון אלע שיכטן און 
אלע קרייזן, זענען זיך צוזאמגעקומען 

אויפ'ן  אויסשרייען  אינאיינעם 

לה'  ״מי  דעם  פארנעם  שטארקסטן 

אז  דערקלערן  אינאיינעם  און  אלי״ 
שטיין  וועט  החרדית  יהדות  דאס 

קאמף  אין  פאראייניגט  פעסט  פעלזן 

זייערע  און  הטמאה  מדינה  די  קעגן 

שרעקליכע גזירות שמד וואס זיי ווילן 

אין  אידן  ערליכע  די  קעגן  דורכפירן 

ארצינו הקדושה.

שמים  לשם  עסקנים  די  וויפיל 

גאנצן  מיט'ן  אריינגעווארפן  זיך  האבן 

פלייס אין דער ארבעט אין די קורצע 

איז  פראטעסט  דער  ווען  פון  צייט 

איז  עס  ווען  ביז  געווארן  פאררופן 

האט  געקומען,  צושטאנד  פאקטיש 

קיינער זיך נישט געוואגט צו טראכטן 

סוקסעס.  אומגעהויערן  אזא  אויף 

הודו לה'.

אז  קלאר  זייער  געזען  מ'האט   

רביה"ק  וואס  הצרופה  אמונה  די 

אונז  מיט  האט  זי"ע  מסאטמאר 
גע'חזר'ט, איז קאי וקיים, נצח ישראל 

ברען  פייערדיגער  דער  און  ישקר,  לא 
הקודש  במלאכת  עוסקים  אלע  פון 

האט זיך ארויסגעשטעלט מיט'ן גאנצן 

קראפט, און דאס האט געפירט דערצו 

ווערן  געקרוינט  זאל  מעמד  דער  אז 

מיט אזא דראמאטישע הצלחה.

האבן  וועלכע  עסקנים  די  צווישן 

ה',  קידוש  מעמד  פאר׳ן  געארבעט 

וועלכע איז  "נטרונא",  איז עס געווען 

שווערע  די  פון  בראש  געשטאנען 

אז  ארויסצוהעלפן  אונטערנעמונג 

פארשפרייט  זאל  ברמה  ה'  דבר  דער 

סיי  וועלט,  גארער  דער  איבער  ווערן 

אין די אידישע און סיי אין די גוי'אישע 

מידיא, כדי צו פארזיכערן אז דער קול 

דורך  פארשוויגן  נישט  ווערט  מחאה 

אבנארמאלער  זייער  און  ציונים  די 

די  אין  פארמאגן  זיי  וואס  איינפלוס 

אלוועלטליכע מידיא.

שלומינו  אנשי  געדענקען  ליידער 

ציוני'סטישע  די  וויאזוי  גוט  זייער 

רשעים האבן זיך אלעמאל פארלייגט 

מידיא  די  אז  פראטעסט  יעדן  נאך 

זאל נישט דערמאנען קיין איין ווארט 

איבער דעם פאקט אז טויזנטער אידן 

זענען זיך צוזאמגעקומען אויסשרייען 

דעם וויי געשריי קעגן די ציוני'סטישע 

רשעים.

אויסטערליש-מאכטפולע  די 

מאכטפולע  אנדערע  און  "עיפאק" 
פאר- האבן  לאביס  ציוני'סטישע 

קוליסן  די  אונטער  מעשים  ארבעט 

איגנארירן  גענצליך  זאל  מידיא  די  אז 

אידן,  ערליכע  פון  בכח  ה'  קול  דעם 

רוטינער  אזא  געווארן  ס'איז  און 

ווייטאג צוצוקוקן נאך יעדן פראטעסט 

די  וויאזוי  יארן  לעצטערע  די  אין 

וועלכע  מידיא,  סענזאציע-הונגעריגע 

קליינעם  יעדן  מיט  פארנומען  איז 

וועלכע  מענטשן   20 פון  צוזאמקום 

סיי  קעגן  וואו,  סיי  פראטעסטירן 

וועלכע נארישקייט, לעומת זה מאכט 

זיך בכלל נישט וויסנדיג פונעם פאקט 
אידן  ארטאדאקסישע  טויזנטער  אז 
שווארצע  אויטענטישע  די  מיט 
און  בארד  און  רעקלעך  און  הוטן 
יארן  הונדערטער  ווי  פונקט  פיאות 
די  אין  צוזאם  זיך  קומען  צוריק, 
מאנהעטן  פון  גאסן   פארנומענסטע 
מחאה  קול  זייער  אויס  דרוקן  און 
קעגן די ציונים. מ'האט עס אין ערגעץ 
כמעט נישט געזען און נישט געהערט, 

נישט אין די צייטונגען, נישט אויף די 

ראדיא, נישט אויף די טעלעוויזיע, ווי 

ס'וואלט בכלל גארנישט עקזיסטירט.

האט  יארן  לעצטע  די  אין  ב"ה 

פון  הילף  די  מיט  "נטרונא", 
פראפעסיאנאלע  קאסטבארע 

פירמעס,  רילעישאנס״  ״פובליק 
אין  פוס  א  אריינצושטעקן  באוויזן 

מארקעט,  מידיא  אמעריקאנער  די 

דעם  אקעגן  שטיינדעלעך  קליינע  ווי 

שוין  איז  עס  ווי  און  הפלישתי,  גלית 

מערערע  ביי  געווארן  איבערצייגט 

יעצטיגן  ביים  אויך  און  געלעגנהייטן, 

מעמד קידוש ה' און מאסן פראטעסט, 

ארויסגעשטעלט  זיך  "נטרונא"  האט 

בראש מחנה ישראל צו פארזיכערן אז 

דער קול מחאה ווערט דערהערט, און 

די  דורך  פארשוויגן  נישט  ווערט  עס 

יהדות החרדית אונטער'ן רושם פון קָאלָאסַאלער 
מעמד קידוש שם שמים פארגאנגענעם זונטאג 

חוקת אין פעדעראל פלאזא סקווער
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מיליאנען דאלארן פון די ציוני'סטישע לאבי.

עס האט זיך טאקע ארויס-געשטעלט באלד נאכ'ן 

פראטעסט אז אדאנק די איבערמידליכע ארבעט פון 

צוזאמקום  דעם  צוליב  זיך  פארשטייט  און  נטרונא, 

פון אזא ריזיגן ציבור יראים ושלמים פון אלע שיכטן 

און שאטירונגען, איז דאסמאל אנגעקומען גאר ווייט 

דער דבר ה', און אויך דער מלאך רע האט בעל כרחו 

דער  ארום  מענטשן  מיליאנען  פאר  מעלדן  געמוזט 

גארער וועלט אז חרדי'שע אידן שטייען פאראייניגט 

אין קאמף.

וואס  מידיא,  איזראעלי  די  פון  אפגערעדט  שוין 

געמאלדן  האבן  צייטונגען  טאג  גרעסטע  אירע 

גרויסע נייעסער איבער דעם פראטעסט. דער ידיעות 

טאג  גרעסטע  מדינה'ס  די  פון  מעריב  און  אחרונות 
צייטונגען, האט געמאלדן אויפן פראנט פעידזש אז 

צוזאמגענומען  זיך  האבן  אידן  חרדי'שע   100,000
שמד  גזירות  די  קעגן  מאנהעטן  פון  גאסן  די  אויף 
פון די ציוני'סטישע מדינה. אויך די אנדערע גרויסע 
און אנדערע  ״ָהָאֶרץ״,  ״ישראל היום״,  ווי  צייטונגען, 

די  פָאמבע.  גרויס  מיט  דעם  וועגן  געמאלדן  האבן 

דאזיגע צייטונגען האבן עס אויך געמאלדן אין זייערע 

אמעריקאנער  אלע  וואס  וועב-זייטלעך,  ענגלישע 

האבן  וואס  שישקעס  הויכע  און  פאליטישאנס 

דאס  ליינען  פאליטיק  מדינה'ס  די  אין  אינטערעס 

ווי פרומע,  טעגליך, אזוי אז די גאנצע מדינה, פרייע 

אידן  חרדי'שע  אז  פונקטליך  מיטגעהאלטן  האבן 

אין ניו יארק שטייען פעסט מיט זייערע ברידער אין 

ארצינו הקדושה.

דער  ווי  פרעסע,  ציוני'סטישע  היגע  די  אויך 

אנדערע  און  ״פארווערטס״,  פרעס״,  ״זשואיש 
באריכטעט  ברייט  האבן  צייטונגען  ציוני'סטישע 

איבער דעם פראטעסט, באגלייט מיט סטעימענטס 

אקטיווע  די  פון  שליט"א  שפירא  יעקב  ר'  הרב  פון 

האט  וועלכער  נטרונא  הק'  מוסד  אין  מיטגלידער 

געדינט ווי די אפיציעלע ווארטזאגער פאר די פרעסע 

ביי די פראטעסט.

אויך א גרויסער צאל פון די גרעסטע מידיא נעצן 

ריזן  דעם  איבער  געמאלדן  האבן  אמעריקע  אין 

דער  מאנהעטן.  אין  אידן  טויזנטער  פון  פראטעסט 

פאוסט״,  יארק  ״ניו  דער  זשורנאל״׳  סטריט  ״וואל 

צוגעשטעלט  האבן  אנדערע  און  ״סי-ען-ען״, 
גוטע  צוקוקער  און  ליינער  מיליאנען  זייערע  פאר 

געזען  מ'האט  וואו  שטיקלעך  ווידעא  און  בילדער 
וואס  ציבור  פענַאמענַאלן  דעם  פון  קצהו  אפס 

פעדעראל  גיגאנטישן  דעם  איבערגעפולט  האט 

באריכטן  די  הקצה.  אל  הקצה  מן  פלאזא  סקווער 

האבן אפגעקלינגען אין די גוי'אישע גאס, און קלאר 

צענדליגער  די  וואס  געשריי  וויי  דעם  אפגעהילכט 

טויזנטער אידן האבן איבערגעלאזט אויף די גאסן פון 

מאנהעטן.

זעלבסטפארשטענדליך אז מיט אונזערע שוואכע 

כוחות זענען מיר נאך אלץ נישט קיין פארמעסט פאר 

לאבי,  ציוני'סטישע  גוט-באשמירטע  מאכטפולע  די 

יארק  ״ניו  דער  אז  געזען  מען  האט  למשל  ווי  אזוי 

וועגן דעם  נישט געשריבן  ווארט  קיין  טיימס״ האט 
"נטרונא" און אנדערע  וואס  ריזן פראטעסט, טראץ 

האבן שווער געארבעט אז זיי זאלן עס אריינלייגן. 

ערליכע  האס קעגן  אפענעם  זייער  מיט  נאכמער, 

דאס  דוקא  געטאהן  און  געגאנגען,  זיי  זענען  אידן 

פראטעסט  פונעם  זונטאג  דעם  אין  פארקערטע, 

א  אין  ארטיקל  גאנצן  א  ארויסגעלייגט  זיי   האבן 

זיי  וואו  זייערן,  צייטונג  אינעם  ארט  פראמינענטן 

חרדי'שע  ארונטערגעריסן  גראב  און  אפן  האבן 

די  מיט  אויסמישן  נישט  זיך  ווילן  זיי  פארוואס  אידן 

זענען  און  צה"ל,  טמא'נעם  אינעם  ציוני'סטן  פרייע 

התורה  דרך  פונעם  אפגעריסן  ווערן  צו  גרייט  נישט 

שפעטער  טאג  א  נאכגעפאלגט  האט  און  והמצוות, 

מיט א בריוו אין די ״טיימס״, וואס מאכט ליצי ליצנות 

פון רעליגיעזע אידן אין ארה"ק.

ארויסגעשיקט  פראטעסט  נאכ'ן  האט  נטרונא 
רעליס״  ״פרעס  געלונגענעם  קאסטבארן  א  גאר 

איז  וואס  ישראל,  אלפי  אלופי  די  פון  בילד  א  מיט 

פון  שפיץ  אין  און  געווארן  פובליצירט  שטארק  גאר 

אלע האט די גרויסע נייעס קוואל ״יאהו״ מיט אירע 

מיליאנען ליינער דאס פובליצירט. 

גאר א שארקע אויפמערקזאמקייט האט באקומען 

ראש  הדור,  גדול  ליטווישער  דעם  פון  ווערטער  די  

ישיבת סאוט פאלסבורג שליט"א.   זיינע ווערטער, 
ענגלישן  פונעם  ווארט  ביי  ווארט  איבערגעטייטשט 

״פרעס רעליעס״, ליינט זיך ווי פאלגענד:

״ראביי אלי בער וואכטפויגל, ראש ישיבה 

געגעבן  האט  יארק,  ניו  פאלסבורג  סאוט 

אין  ״גענעראלן  רעדע.  קינאוט  הויפט  דעם 

קלאר  שוין  האבן  ארמיי  ישראל  מדינת  די 
ישיבה  די  נישט  דארפן  זיי  אז  געזאגט 
געזאגט.  ער  האט  זעלנער״-  אלס  בחורים 
אריינצונעמען  זיי  שטופ  יעצטיגע  ״די 
דורך  מאטיווירט  איז  מיליטער  אין 
א  איז  עס  אידעאלאגיע.  און  פאליטיק 
נארמאליזירן  און  אסימילירן  צו  קאמפיין 
מדינת  פרייע  די  צו  אידן  ארטאדאקסישע 
ישראל סאסייעטי, און דאס איז בלויז דער 
מדינת  די  פון  איינער  שריט.  ערשטער 
אז  געזאגט  לעצטנס  האבן  פירער  ישראל 
אלע  ארייננעמען  פארטיגן  וועלן  זיי  ווען 
וועלן  מיליטער,  אין  בחורים  ישיבה  פרומע 
זיך נעמען צו אריינצווינגען די מיידלעך  זיי 
אויסצורייסן  איז  ציל  זייער  מיליטער.  אין 
וואוקס  שטארקע  די  רעליגיע.  און  תורה 
לעצטע  די  איבער  וועלט  ישיבה  די  פון 
זעכציג יאר איז א דארן אין זייערע אויגן. זיי 
עס  ווילן  און  טאלערירן  נישט  דאס  קענען 

אויסרייסן.״

און  קליפ  ארויס  אויך  ברענגט  רעליעס  פרעס  די 

די עצם פראבלעם פון א אידישע מדינה, און  קלאר 

ווילן זיי פשוט אויסרייסן כל  אז יעצט מיט די גזירה 

הקדוש לנו.

די  מיט  ממשיך  נטרונא  איז  באריכטעט,  ווי   

WABC איבער דעם  ראדיא קאמפיין צו מעלדן אויף 

און   ,100,000 פון  באטיילוגונג  די  און  פראטעסט 

די  באקומען  זאל  עס  אז  מאכן   צו  זיכער  דעם  מיט 

צוהערער.  מיליאנען  די   דורך  פירסום  מאקסימום 

מיט  דייקא  זיך  באנוצט  נטרונא  פארוואס  סיבה  די 

האבן  פלעגט  נטרונא  ווייל  איז  סטאנציע  ראדיא  די 

מפרסם  צו  שטרויכלונגען  און  שוועריקייטן  גרויסע 

די ציונים.  פון  זיין אויף די ראדיא צוליב די פרעשור 

נטרונא האט דאס קלאר געהערט פון מענעזשערס 
פון די סטאנציעס, וואס צוליב דעם האבן אונז מידיא 

איין  אין  זיין  צו  בוחר  געווען  מייעץ  פראפעסיאנאלן 

במשך  באקומען  האבן  מיר  וואס  סטאנציע  ראדיא 

נאר  אינוועסטירן  און  רעזולטאטן,  בעסטע  די  הזמן 

אין די סטאנציע אסאך געלט, און היות נטרונא געבט 

זיי א יאר גענוג ביזנעס, זענען זיי ווייכער געווארן, און 

מאכן מער נישט אזופיל פראבלעמען ב"ה.
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א אינטערסאנטע  גרוס האט נטרונא באקומען פון 

אחב"י הנתונים בשבי', אידן אין די תפיסות, וואס ווען 

די טעלעוויזיע האט דאס געוויזן בערך 11:00 ביינאכט 

אז  מציאות  די  צו  געשטוינט  ארומיגע  אלע  האבן 

איזראעלי  די  אקעגן  פראטעסטירן  אידן  טויזענטער 

די  פאר  געלעגנהייט  א  געוועהן  איז  עס  רעגירונג. 

די אמת'דיגע  אידישע ארעסטאנטן אויסצושמועסן 

כאראקטער פון א איד.

 עס איז העכסט אינטערסאנט ווי דער מהלך פון 

ארטאדאקסישע  די  אריינצווינגען  דאס  אז  נטרונא, 

א  איז  ישראל  מדינת  אין  מיליטער  אינעם  יוגנט 

פון  פרייהייט  רעליגיע  די  קעגן  אטאקע  דירעקטע 

אידישן פאלק ווייל אידן טאר זיך נישט שלאגן מיט 

ביי  אויפגעכאפט  שטארק  גאר  זיך  האט  אומות,  די 

אלע צייטונגען, ציניסטישע ווי אמעריקאנער. נטרונא 

איז געגאנגען מיט דעם מהלך גלייך ביים אנהייב פון 

די מערכה, סיי ביי די ראדיא רעקלאמעס בעפאר די 

פראטעסט,  נאכן  ווייטער  יעצט  סיי  און  פראטעסט 

און ווי אויך איז דאס געווען די נוסחאות פון די שילדן 

ארגאניזירער  די  פאר  געגעבן  האט  נטרונא  וואס 

פונעם פראטעסט.

אלגעמיינער,  אין  אדער  פארווערטס,  אין  אפילו 

באוואונדערט זיי דעם מהלך פון די סיינס, אז ס'איז 

גוי-  צום  גוט  רעדט  און  'סאפיסטיקירט'  מורא'דיג 

חרדים  די  אז  האלט  דארט  שרייבער  דער  אפילו 

דער  אז  מודה  אבער  ער  איז  גערעכט,  נישט  זענען 

דורכשניטליכן  צום  אפעלירט  וואס  עפעס  איז  ניגון 

גיין  נישט  ווילן  אידן  פארוואס  פארשטיין  צו   גוי, 

ווייטער,  נאך  אפילו  גייט  עס  מיליטער.  די  אין 

גאר  האבן  זייטלעך  נייעס-  געוויסע  אין  ווי 
רעליסעס  פרעיס  נטרונא  אריינגע״סקענט״ 
בילדער  און  געווארן,  איז פארטיילט  וואס  צעטלעך 
מיט  שילד  נטרונא'ס  טראגן  וואס  באסעס  די  פון 

צייטונגען  די  הדבר...  נודע  אכן  און  וועב-זייטל,  די 

יא  איז  פראטעסט  די  אז  מסקנא  די  דעם  פון  ציען 
ברייט  ווערט  עס  ווי  בעצם,  ציונית  אקעגן  געווען 
פון  רעליסעס  פרעס  אלע  אין  אויסגעשמועסט 
קאמענטארן  היציגע  פרא-ציוניסטישע  די  נטרונא. 
אז עס לוינט זיך א קוק  נייעסער  שרייבן אונטער די 

צו טוהן אויף דעם וועב-זייטל פון נטרונא, ווייל פון 
טיפערן  א  מיט  ענינים  די  מען  פארשטייט  דארט 

פערספעקטיוו.

אויסגעשמועסט  פעמים  כמה  שוין  האט  נטרונא 

אומה"ע,  די  ביי  פירסום  פון  מציאות  היינטיגע  די 

דהיינו  האלה,  הימים  הראשונים  כימים  לא  וואס 

צייטונגען,  פאפירענע  אלעס  געוועהן  איז  אמאל 

האבן  דאס  נאר  וואס  ״ניוזפעיפערס״,  גויאישע 

איז  ענין  דעם  אין  אבער  נייעס,  די  געליינט  אומה"ע 

נשתנו העיתים, היינט מיט מאדערנעם טעכניק, גייט 

״סאושעל- און  וועב-זייטלעך  אויף  היינט  אלעס 

ווערטער  אנדערע  אין  וואס  נעטווארקינג״, 
זייער  פארלוירן  היפש  צייטונגען  די  האבן 

כלים  ריכטיגע  די  מיט  מ׳קען  זינט  ווערד, 

און  מיליאנען,  די  פאר  מיינונגען  לופטערן 

און  ליינערס  מער  נאך  זיי  האט  צומאל 

איז  ענין  דעם  אין  צייטונגען.  די  ווי  קוקערס 

למעלה  הצלחה  געוואלדיגע  א  געווען  אויך 

מן המשוער, און די נייעס פונעם פראטעסט 

איז שוין אנגעקומען לעת עתה צו קרוב צוויי 

מיליאן מענטשן און גייט נאך אלץ ארום ווי א 

וואלד פייער.

נאך  האלט  נטרונא  נטוי'.  ידינו  ועוד 
מיט  פראטעסט   די  זיין   מסדר  אינמיטן 

מיט  באגלייט  פרעזענטאציע,  לעבעדיגע 

הסברים איבער גיוס והמסתעף, און איבער די 

שורש פורה ראש ולענה די מדינה של גיהנום.

תורא  ״טראו  פון  וועבזייטל  די  אין  אויך 

אסאך  אריינגעלייגט  נטרונא  האט  דשוזס״ 
פראטעסט  די  ביי  יעצט  געלט  און  כוחות 

און  זייטל,  דעם  געמאכט  איבער  און 

די אומצאליגע באזיכער  פארשענערט, פאר 

כפלים  בכפלי  געווארן  ניתוסף  איז  עס  וואס 

אין די טעג. די פרישע באזיכער  זענען פון די 

גאנצע וועלט ממש, און ווי נטרונא זעהט פון 
די וועבסייט סטאטיסטיק, זיצן זיי א לענגערע 

וואס  די אמת'דיגע אידן  און שטודירן   צייט 

ווילן נישט האבן קיין שום שייכות מיט ציונות 

והמסתעף.

די  אקעגן  קעמפן  צו  יעצט  איז  צייט  די   

יעצט,  דייקא  און  יעצט  נפש,  בחירוף  גזירה 

פארהאנדלונגען  נאך  זיך  טוט  עס  לאנג  ווי 

איז  טעמע,  די  איבער  המינים  כנסת  די  אין 

הזמן גרמא לוחם  צו זיין מיט די עושי רשעה, 

וחתום, און מיט  ווערט כתוב  געזעץ  די  נאך בעפאר 

סייעתא דשמייא האפן  מיר אז גזירה עבידי דבטלא.

קאסט  אונטערנעמונגען  די  פארשטענדליך  ווי 
משביע  הקומץ  ואין  סכומים  אסטראנאמישע  אפ 
נדבה  חשובע  אייער  מיט  אריין  רופט  הארי,   את 

אויף:  718.873.0756,  

והפוחת לא יפחות פון הונדערט דאלער צו האבן א 

חלק אין דעם גרויסן קידוש השם.   

 די אפיציעלע טאוולען פון נטרונא וואס צייגן די ביישויער 
צו באזוכען אונזער וועב זייטל

די טאוולען וואס נטרונא האט צוגעשטעלט, איז געווארן 
אויפגעכאפט דורך די אלוועלטליכע מידיא אלס דער מעסעדש 

פונעם פראטעסט


