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מעמבערשיּפ

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

נתני' רופט ארויס צארן פון ברוטאלע
"אייסיס" גרופע; ערקלערט זיי אלס
"פיינט" פון אידן
זיבעציג יאר נאך די טרויעריג בארימטע באיקאט קעגן נאצי -דייטשלאנד זעצט פאר ציוניסטישע
הפקרת דם ישראל – "אייסיס" מערדער שפילן אויף זייער קאמף מיט איזראעל אין אויסגאבע וואס
רופט זיך "אין די וועלט פונעם פיינט" – ציוניסטישע פירער ווילן פארוואנדלן דעם איד אלס ציל – ברעט
פאר יעדן עקסטרעמיסט בכל רחבי תבל ה"י
'נטרונא פרעזענטאציע' איז אצינד א דבר בעתו ובזמנו צו קלארשטעלן פאר וועלט'ס לענדער דעם
"דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה"

מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
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  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

די "איסלאמיק סטעיט" טעראר
גרופע ,מער באקאנט אלס די אייסיס
גרופע ,וואס האט אין די לעצטע
תקופה באוויזן אנצוזייען א שרעק
און שוידער איבער די גאנצע וועלט
מיט אירע ברוטאלע מעשי רציחה,
האט די פארגאנגענע וואך מאנטאג
ארויסגעגעבן זייער זעקסטע און
לעצטיגע אויסגאבע פון זייער
אפיציעלער פראפעגאנדע מאגאזין
"דעביקיו" וואס טוט צווישן אנדערע
אנטהאלטן א ספעציעלע אפטיילונג
מיט אן ערשטע זייט בילד פון ביבי
נתני' ,דער פרעמעיר מיניסטער פון
איזראעל
דער אפטיילונג רופט זיך "אין
די וועלט פונעם פיינט" ,וואס דארף
באדייטן אז איזראעל איז זייער פיינט,
און עס טוט ציטירן פארשידענע
סטעיטמענטס וואס נתני' האט אין
די לעצטע תקופה געלאזט פאלן

קעגן די ברוטאלע טעראר גרופע,
איבערהויפט פון אן אינטערוויא וואס
ער האט געגעבן פאר די סי.בי.עס
נייעס שאו "פעיס דע נעישן" לעצטן

אקטובער למספרם.
אין דעם אינטערוויאו האט ביבי
שארף קאמענטירט איבער אייסיס
זאגנדיג אז ער באטראכט איר אלס

די אייסיס אויסגאבע ווי זיי ערקלערן די אידן אלס זייער
פיינט צוליב ביבי נתני'ס פראקלאמאציע
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

שונא
און געפאר פאר
איזראעל ,אייסיס וויל זיך באפעסטיגן
אין אירע גרעניצן און דערנאך באהערשן די וועלט,
דאס איז עפעס וואס מען קען נישט דורכלאזן.
ווען דער רעפארטער האט אים אנגעפרעגט
צי איזראעל איז גרייט צו זיין פארמישט אין די
מלחמה קעגן אייסיס האט ביבי רעאגירט אז "דאס
אידישע לאנד" איז גרייט צו שטיצן און העלפן סיי
וועלכע וועג מיר וועלן ווערן געבעטן.
א באריכט אין "זשעורסלעם פאוסט" צייגט
אן אז ביז היינט האט די שרעקליכע גרופע זיך
קאנצעטרירט אויף די לאקאלע קאנפליקטן אין
סיריע און אין איראק ,אצינד אין דער יעצטיגער
אויסגאבע פון זייער פראפעגאנדע בלעטל נעמט
די טעראר גרופע א נייע ליניע פון אויפשפילן זייער
קאמף קעגן אידן וואס ווערן פארטרעטן דורך די
"אידישע לאנד".
אינעם זעלבן מאגאזין מוטיגן די אייסיס
רוצחים אז אינדעווידואלע מענטשן יחידים זאלן
פלאנירן טעראר אטאקעס ה' ירחם וואו אימער אין
דער וועלט .דער פראפאגאנדע בלעטל לויבט אויס
די לעצטיגע משכונות פארכאפונג אין א קאפע הויז
אין סידני ,אז טראץ דעם וואס דער טעראריסט
איז נישט מושטירט געווארן אין אייסיס לאגערן,
האט ער אבער באוויזן צו דורכפירן אן אטאקע
אויף די גאסן וואו מענטשן פלעגן שפאצירן מיט
רואיגקייט.
ס'איז לא יאומן כי יסופר וויפיל לייכטזיניגקייט
און רשעות עס האט זיך געפאדערט פון דעם ראש
הכופרים זיך ארויסצושטעלן אלס אפיציעלער
בר פלוגתא פון די אייסיס רוצחים .און דערמיט
אריינשלעפן דעם גאנצן כלל ישראל ,וואו אימער
זיי וואוינען ,אלס א ציל ברעט חלילה פאר די
אכזרים.
אין די צייט וואס ביבי נתני' האט זיך גערישט
צו פראקלאמירען בחירות האט ווייזט אויס
באשלאסן פאראויסצוגיין מיט זיין מיסיע ,צו
געווינען שטיצע ביי די עקסטרעמיסטן אין לאנד,
זיך אהערצושטעלן ווי א העלד אויפ'ן חשבון פון
כלל ישראל אומעטום .ער האט זיך בייזוויליג
ארויסגעשטעלט געבן סטעיטמענטס קעגן די

ברוטאלע גרופע פון רוצחים ,זיי פון זייער זייט
האבן עס אפגעקויפט פאר גוט געלט און ווערן
חלילה פארוואנדלט ווי די שונאים פון אידן .א
ריכטיגער מתערב על ריב לא לו צו שעדיגן אידן
און זיי נוצן ווי קאנאנען פלייש פאר די ציוניסטישע
צילן.
עס כאפט א שוידער אין די ביינער ווען
אין די צייט וואס די גאנצע וועלט ,אראבישע
לענדער ווי מערב וועלט לענדער צוגלייך ,שטייען
פארציטערט פון די נייע טאקטיקן און דרכי טעראר
פון די אייסיס רוצחים ,האט ביבי נתני' מפקיר
געווען דאס אידיש פאלק און געפירט דערצו אז
אייסיס זאל פארשפרייטן א מאגאזין וואס אויף איר
פראנט פעיזש ערשיינט ביבי אלס פארטרעטער
פון אידן וועלכער פארשפרעכט א טייל פון די
מלחמה קעגן זיי .און באלד דערויף רופן זיי פאר
אלע זייערע סימפאטיקער צו דורכפירן טעראר
אקציעס איבער די וועלט ,ביחיד און ברבים ,ירחם
המרחם.

זכור ימות עולם; דער
ציוניסטישער ביאקאט אויף
נאצי -דייטשלאנד:
שומו שמים אויף דאס הפקירות וואס די
ציוניסטישע פאררעטער צייגן ארויס מיט זייערע
פארברעכערישע שריט וואס טוט פשוט מסכן
זיין כלל ישראל .מיר שטייען בלויז זיבעציג יאר
נאכדעם וואס די ציוניסטישע שישקעס האבן
פראקלאמירט דעם טרויעריג בארימטן באיקאט
בשם דאס "אלוועלטליכן אידנטום" קעגן נאצי –
דייטשלאנד .ווי באקאנט און דאקומענטירט האט
דער אשמדאי היטלער ימ"ש דאס אנגענומען
זייער ערנסט און רעאגירט מיט צארן אז ער וועט
צייגן פאר די אידן זיין רעאקציע .ליידער האט כלל
ישראל באצאלט א זייער ביטערן פרייז פאר די
מעשי טירוף והתגרות קעגן דעם ארכי – מערדער
היטלער ,לא תקום פעמיים צרה.
אן עדות דערויף ברענגט הגאון רבי מיכאל
בער ווייסמאנדל זצ"ל אין זיין ספר מן המיצר דף
ט"ו ,וואס ער האט געהערט פון א שתדלן מיט'ן
נאמען גראס ,אז דער רשע וויסליצעני פון די

גרופע ארום דעם שר הטבחים אייכמאן ימ"ש,
האט אים דערציילט ,אז מען האט געשיקט פאר
היטלער ימ"ש די רעזאוליציעס פון די פארזאמלונג
אין ניו יארק אין שפיץ פון דעם עוכר ישראל
סטיפען ווייז ווען עס איז אויסגערופן געווארן דעם
באיקאט אויף דייטשע פראדוקטן ,און ווען דער
רשע האט עס געליינט אינאיינעם מיט ציטאטן
פון אמעריקענער צייטונגען וועלכע באריכטן די
באיקאט איז ער אריינגעפאלן אין א טירוף ,ער האט
זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד און אנגעהויבן
ווארפן מיט די הענט און פיס און בייסן די קארפעט
פון זיין שטוב שרייענדיג מיט א כעס" :יעצט וועל
איך זיי פארניכטן ,יעצט וועל איך זיי פארניכטן".
אזוי שרייבט אויך רביה"ק מסאטמאר זי"ע אין
די הקדמה לספרו הק' על הגאולה ועל התמורה
בלש"ק :והלא ערכו מלחמה עם הצר הנורא
שבגרמני' ונשמע קולו אז בראדיא שאמר :היהודים
ערכו נגדי מלחמה על כן אענה להם ,וכן עשה
בעוה"ר שתיכף אח"כ התחילו ההריגות הנוראות.
אי אפשר להבין האיך אפשר אכזריות נוראה כל כך,
ביודעם שחלק גדול מכלל ישראל תחת ידו והם לא
יוכלו לעשות בזה מאומוה ,האיך אפשר להתאכזר
כל כך להפקיר דמם של ישראל.
און יעצט גייען די ציוניסטישע רשעים ווייטער
מיטן אלטן מהלך ,ווען ביבי נתני' האט דערקלערט
מלחמה מיט די אייסיס באנדע ,אין צייט וואס
ער ווייסט זייער גוט אז ער קען גארנישט טון
אפצוהאלטן זייער איינפלוס איבער די וועלט און
אזעלכע דעקלעראציעס טוען בלויז פיטערן זייער
שנאה קעגן אידן ,אשר תוצאותיו מי ישורנה.

דער אלטער פלאן פון די אבות
הטומאה:
באמת איז דאס מאז ומתמיד דער שענדליכער
מהלך עקובה מדם וואס די ציונים האבן
אנגענומען זינט זייער התייסדות .זייערע צילן
און דערגרייכונגען זענען אייביג געשטאנען ביי
זיי אלס העכסטער ציל און האבן ווייניג וואס
געקימערט איבער אידישע לעבנס און בלוט ,אידן
זענען געווען און פארבליבן אין די אויגן פון די
רשעים ווי קאנאנען פלייש אויסצופירען זייערע
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ביליגע אגענדעס .שטענדיג וועלן זיי נעמען אין
באטראכט נאר די סכנות אויפן "ישוב" ,וואס
קען שטערן דעם ציוניסטישע חלום ,אבער דער
אחריות פאר די וואוילזיין פון אידישע לעבנס פון
אייראפע ,אמעריקע ,און אין די מזרח לענדער איז
אינו מן המנין ,אידישע איינוואוינער איבער דער
גארער וועלט זענען דורך אט די אוהבי ישראל
געווארפן געווארן איבער'ן דראנג ,און אדרבה ,מען
באנוצט זיך מיט זייער בלוט ה"י צו אויספלאסטערן
דעם וועג צו זייערע פלענער און אמביציעס.
מיר האבן שוין ביי א געלעגנהייט ערווענט
וואס דער אבי אבות הטומאה הערצל שר"י
שרייבט אין זיין טאָג בוך (ערשטער טייל ,זייט )16
אַז ער וויל אידן זאָלן ליידן רדיפות כדי זיי זאָלן
זיך אַסימילירן" :עס איז וויכטיג אַז די ליידן פון די
אידן ...זאָלן ערגער ווערן ...עס וועט העלפן צו די
פאַרווירקליכונג פון אונזערע ּפלענער ...איך האָב אַ
גלענצנדן געדאַנק ...איך זאָל אָנרייצן אַנטיסעמיטן
צו ליקווידירן די אידישע אייגענטומען ...די
אַנטיסעמיטן וועלן אַרויסהעלפן דערמיט,
דאַרונטער וועלן זיי שטאַרקן די אונטערדרוקונגען
און רדיפות פון די אידן .די אַנטיסעמיטן דאַרפן זיין
אונזערע בעסטע פריינט".
אין אַ צווייטן אָרט (ערשטער טייל זייט )68
שרייבט ער" :אַנטיסעמיטיזם ,וואָס איז אַ טיף
איינגעבויטער כח אונטער די געדאַנקען פון די
מאַסן ,וועט נישט שעדיגן די אידן .איך האַלט
פאַקטיש אַז עס וועט ברענגן נוצן אויפצובויען
די אידן'ס כאַראַקטער ,און ערציאונג פון די מאַסן
וואָס וועט פירן צו אַסימילאַציע .די ערציאונג קען
בלויז ּפאַסירן דורך ליידן ,און די אידן וועלן זיך
צופאַסן דערצו".
ּ
דאס שרייבט דער אזוי גערופענער "אידנ'ס
באשיצער"! און דאס זענען ווירקליך געווען די
אנשויאונגען אויף וואס ציונות האט זיך געבויעט
און געוואקסן .שנאת ישראל און אנטיסעמיטיזם
איז זינט דאן געווארן א געצייג אין די הענט פון
די ציוני'סטישע גרופעס ,אזוי ארום צו צווינגען
אידן זיי זאלן מוזן איבערלאזן די גלות לענדער און
איינשטימען ארויפצוקומען זיך באזעצן אין דער
נייער אידישער שטאט.
די אפענע האס פון הערצל ימ"ש צו זיינע

אידישע ברידער האט אים געטריבן צו שרייבן
מיט עקל צו די איינפאכע 'עמך' אידן וועלכע
ליידן אונטער די גוי'אישע רעזשימען און ער
שפייט זיינע אנטיסעמיטישע אנשויאונגען אז די
רייכע אידן זענען די וואס זייען אן שנאת ישראל
מיט זייער רייכטום .מיט דעם האט הערצל אפן
פובליצירט און פארשפרייט אנטיסעמיטיזם וואס
האט בלויז געגעבן די שונאי ישראל דעם שווערד
אין די האנט צו אנזייען פאגראמען און אטאקעס
אויף אידן אומגעצוימט.
הערצל ימ"ש האט זיינע ווערטער און פראזן
געשריבן אין ריינע דויטש ,די ווערטער זענען
געשריבן געווארן און פארעפנטליכט געווארן
פאר דעם ברייטן פובליקום ,די אנטיסעמיטן און
שונאי ישראל האבן זיך דערמיט פאסמאקעוועט
און די ארטיקלן פון די ציוני'סטישע פירערשאפט
וועלכע זענען ערשינען אין די דייטשע צייטונגען
זענען מיט דורשט געשלינגן געווארן דורך די
ליינער און האבן געטון דאס זייעריגע אויפצוהעצן
די מאסן קעגן די אידישע בירגער ,א פאקט וואס
האט לויט אלע היסטאריקער צוגעשפילט צו דעם
אויפשטייג פון אנטיסעמיטיזם אין מזרח אייראפע,
א באוועגונג וועלכע האט זיך געענדיגט מיט דעם
גרעסטן בלוט באד אין די אידישע היסטאריע
בלויז עטליכע צענדליגער יאר שפעטער ביי דעם
ביטערן חורבן אייראפע.
אין די שפעטערדיגע יארן פונעם ציונות האבן
זיינע געטרייע נאכפאלגער פארזיכערט אז דער
קאמפיין צו מוטיגן אנטיסעמיטיזם זעצט פאר אין
איר פולסטן גרויל .די ציוני'סטישע עליטע פירער
שרייבער און דענקער האבן פאר'סמ'ט מיט זייערע
פענעס די לופט אין די אייראפעישע לענדער
מיט א וויסטע שנאה קעגן אידן און אידישקייט.
אזעלכע פארשוינען ווי יוסף חיים ברענער ,זאב
זשאבאטינסקי ,און אנדערע פראמינענטע פיגורין
האבן געליפטערט ענליכע פראזן און ארטיקלען
בקביעות פאר די אלגעמיינע באפעלקערונג
דורכאויס אייראפע ,און האבן געפיטערט די
אנטיסעמיטן מיט זייער נויטיגער פלעגונג וואס
האט אין דער ענדע געהאלפן רייף מאכן דעם
באדן פאר די נאכפאלגענדע שרעקליכע שחיטות
און הריגות וואס מיליאנען אידן האט ליידער

מיטגעמאכט
אין די ביטערע מלחמה יארן.
אין זיינער צייט האט דער הייליגער
בעלזער רב ,הרה"ק רבי ישכר דוב זי"ע ,זיך
אויסגעדריקט מיט ווייטאג "די ציונים האבן אונז
פאר'מיאוס'ט פאר די אומות" .א הייליג און אמת
ווארט וואס איז הערשט גענוי פארשטאנען
געווארן עטליכע יאר דערויף ביי די גרויזאמע
חורבן עפאכע.

ראשי הציונים ווילן
פארשווארצן פנים פון גלות
אידן:
די גענוי – זעלבע טאקטיקן האבן די ציונים
גענוצט אין די מזרח לענדער ,די וואוינערטער
פון צענדליגער טויזנטער ספרדי'שע אידן ,וואו
זיי האבן פארשפרייט האס און שנאה קעגן די
דארטיגע מלוכות ,וועלכע האבן אנגעהויבן אין
רעזולטאט פייניגען זייערע אידישע בירגער.
און אזוי זענען זיי געפאלן ווי רייפע פירות אין די
אפענע לאפעס פון די ציוניסטישע שונאי הדת
וועלכע האבן זיי ארויפגעברענגט קיין ארץ ישראל
און דארט זיי נעבעך פולשטענדיג אפגע'שמד'ט.
און צום גרויסן ווייטאג זעצט ביבי נתני' פאר
מיט אט די זעלבע הנהגה ,וואס האט שוין אזויפיל
געקאסט פאר אידן אינעם עבר .אין אלגעמיין
שפירן שוין אידן איבער די וועלט זייער גוט די
תוצאות פון די לעצטיגע ריבוי פון התגרות באומות
דורך די ציונים בשם כלל ישראל .דניאל כהן דער
דירעקטאר פון בי.בי .סי .האט אין אן אינטערוויו
מיט די אינדעפענדענט מאגאזין גערעדט איבער
דאס פארמערטע אנטיסעמיטיזם אין אייראפע
בכלל און ענגלאנד בפרט זאגנדיג" :איך האב
קיינמאל נישט געשפירט אזוי אומבאקוועם צו זיין
א איד אין ענגלאנד ווי איך האב געשפירט אין די
לעצטע צוועלף חדשים".
אבער אקוראט דאס איז דער ציל פון ביבי
נתני' ,צו אריינשלעפן דעם גאנצן אידישן פאלק אין
זיין קאָרב ,אלע אומות העולם זאלן וויסן אז דער
איד ווערט פארטרעטן דורך די מדינה און איז א
דרויסנדיגער געוויקס וואס באלאנגט נישט דארט.
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באינריכטן
נייעסאאוןסע ַי
ןטכיר ַאב ןו

"קול נטרונא" סיסטעם
אויפ'ןסאוו
געוואלרןןענעז
געליפטערטעטצ ָע
לעצטענסרעטפילעג סנ
זענעןןר ָאוועג ט
וואס'פיוא
םעטסיס "אנורטנ לוק" ן

דער
'חוק הלאום' און
איר טיפער באדייט; א געזעץ
קעגן כלל ישראל בארצות
פזוריהם:
דאס איז אויך דער באהאלטענער ציל פון
דעם "חוק הלאום" וואס האט געשאפן אזא
קאנטערווערסיע צווישן די פארטייען אין די
מדינה אבער ביבי עקש'נט זיך עס צו דורכפירן.
אלע וואונדערן זיך און פארשטייען נישט וואס
איז די גרויסע המצאה מיט דעם געזעץ ,און וואס
ווערט דערמיט מער נתחדש ווי דאס וואס עס
שטייט שוין אינעם מגילת העצמאות.
מיט א נענטערן בליק האנדלט זיך עס דא פון א
פונדעמענטאלע פונקט וואס דער ראש הכופרים
וויל פאראויסשטופן ,און דערמיט ממשיך זיין
די ארבעט פון זיינע פארגייער די אבות הטומאה
הציונות .צו באשטעטיגן קבל תבל ומלואה אז
איזראעל איז די איינציגע מקום פאר א איד צו
וואוינען ,און ער באלאנגט נישט אין ערגעץ נאר
דארט.
דער פארגעשלאגענער געזעץ ליינט זיך צווישן
אנדערע ווי פאלגענד" :דער געזעץ באשטעטיגט
אז מדינת ישראל איז די נאציאנאלע היים פאר דאס
אידישע פאלק ,דערמיט טוט דאס פאלק ערפילן
איר שטרעבן צו א זעלבסט אנטשלאסנקייט לויט
איר קולטורזירטע און היסטארישע טראדיציע.
"איזראעל וועט זיין זיין אקטיוו לקיבוץ גליות
ישראל (עפ"ל) און צו שטארקן דעם בונד צווישן
איזראעל און די אידישע קהלות אלוועלטליך".
דער צווייטער פאראגראף זאגט אלעס,
"איזראעל וויל מיט דעם געזעץ ארויפברענגען
אידן צו איר לאנד ,אדורך דערקלערן א שטארקן
בונד צווישן איזראעל און די אידישע קהלות
אלוועלטליך ".אויף אידיש גערעדט הייסט דאס,
אז יעדער איד באשר הוא שם זאל גערעכנט ווערן
ווי א פרעמדער פראדוקט ,וואס באלאנגט פאר
ביבי נתני' ,דער רכוש פון די מדינה הטמיאה .דער
"חוק הלאום" ווערט נישט דורכגעפירט קעגן די
אראבער ,דער "חוק הלאום" ווערט פרעזענטירט

געצילט קעגן כלל ישראל בכל מקומות גלותם .עס
צילט צו שיקן דעם מעסעזש פאר דער וועלט אז
אידן זענען נישט קיין געטרייע בירגער אין אייער
לאנד ,עס עקזעסטירט נישט קיין אמעריקאנער
אידן ,עס עקזעסטירט נישט קיין אייראפע'שע
אידן ,בפירוש נישט! אידן זענען איזראליעס און
זייער געטריישאפט איז בלויז פאר איזראעיל .יא
עס איז ריכטיג! איזראעל איז אקטיוו צו פארזאמלן
נדחי ישראל דורך שטארקן דעם בונד מיט אידישע
קהלות אלוועלטליך ,תלי' הא בהא.
און זייער פינסטערער פלאן הייבט אן שלאגן
ווארצלען.
די פירער פון די עלי' מיניסטעריום אין דער
מדינה האבן די וואך טרומפירט אז די עלי' פון
אידן איבער די וועלט קיין ארץ ישראל האט היי
יאר דערגרייכט א ריזיגע וואוקס וואס מען האט
שוין נישט געזען אין די לעצטע צען יאר .לויט
די ציפערן האבן זיך אריבער זעקס און צוואנציג
טויזענט אידן פון איבער די וועלט געצויגן קיין
איזראעל דורכאויס דאס יאר  2014למספרם ,וואס
איז א דריטל מער ווי פארגאנגענע יאר.
טויזנטער פון די נייע עולים קומען פון
אייראפעישע לענדער ווי פראנקרייך ,ענגלאנד,
און אוקריינא ,וואו די ציונים האבן אנגעארבעט א
שטייגנדע שנאת ישראל און דערצו זיכער געמאכט
צו פארשפרייטן א שרעק ביי די דארטיגע אידן אז
מען קען נישט מער פארבלייבן דארט וואוינען
ווייל אנטיסעטיזים איז נישט אויסצוהאלטן.
'סופע לענדווער' וואס איז די יעצטיגע
שר ַת העלייה והקליטה' ,און שטייט אין שפיץ
' ָ
פון דער עלי' מינוסטערים פון דער מדינה האט
קאמענטירט אויף די נייעס איבער די עלי' ווי
פאלגענד" :דאס טוט אפשפיגלן א גרויסע וואוקס
אין נומערן פון אידן וואס האבן געמאכט דעם
חשבון אז זיי האבן נישט קיין שום אנדערע לאנד
וואו צו גיין.
"איך בין זייער פרייליך צו זען די פרוכט פון
אזויפיל באאמיאונגען צו מוטיגן עלי' ,אבער מיר
האבן נאכנישט געגרייכט אונזער ציל .אונזער
מינוסטערים וועט פארזעצן צו פאראויסשטופן
די עלי' פון גלות ,א וויזע וואס האט באגלייט די
איזראעליס זייט די ענטשייאונג פון אונזער לאנד".

זי זאגט עס אלזא זייער קלאר ארויס ,אן קיין
דריידלעך אדער געקינצלטע זאצן ,די איזראעלי
גאווערמענט וועט נישט זיין צופרידן ביז אלע
אידישע געמיינדעס איבער דער וועלט ,ווערן
גענצליך עלימינירט ,ביז עס אלע אידישע
געגענטער איבער די וועלט ווערן פולקאם
אויסגעווישט ,רח"ל.
ביבי זעלבסט זוכט מיט אלע קרעפטן צו
געפעלן די רעכטע – ראדיקאלע גרופעס וואס
נעמט צום באדויערן אויך אריין די חרדים .דעם
מאנטאג האט ער פארנט פון די וועלט'ס פרעסע
זיך ווארעם ארומגענומען מיט דעם שעדליכן
הר הבית אקטעוויסט יהודה גליק וואס איז
לעצטנס געשאסן געווארן ,דאס זעלבע אין זיינע
דעמאגאגישע רעדעס ווידערהוילט ער איינמאל
און נאכאמאל זיין התנגדות צו שלום און גרייטקייט
צו קעמפן און "שיצן" דאס לאנד .פארשטענדליך
על אפם ועל חמתם פון די גאנצע וועלט ,וואס
קוקט זיך צום טראגישן פאקטאר אז דייקא די
חרדים מוז מען געפעלן מיט ווילדע רעטאריק.
ליידער זענען עס די פרומע פארטייען וועלכע
שטייען מיט שטילערהייט מיט דעם הפקר -
יונג און ארבעטן אינאיינעם לקעקע ביצתן של
ישראל .מער און מער קלאנגען זאגן שוין אויס
דעם סוד פאר גאנץ בראד אז די חרדים קלערן
ערנסט פון זיך איינלאדענען אין די קומענדיגע
קאאליציע אינאיינעם מיט ביבי .אין א שמועס מיט
א מיליטאנטישע – עקסטרעמע וועב זייטל האט
א חבר הכנסת פון יהדות התורה באשטעטיגט אז
ביי די בחירות לראשות הממשלה וועלן די פרומע
פארטייען שטימען ביבי נתני' .דער זעלביגער
וואס איז מיט עטליכע חדשים צוריק געווען דער
גרויסער שונא החרדים ,אויף וועמען עס איז
געזאגט געווארן דער כרוז פון "לא נשכח ולא
נסלח"...

נטרונא פרעזענטאציע וועט
אראפנעמען אומריכטיגע
סטיגמא פון אידן:
מוסד הק' נטרונא איז אין אזעלכע קריטישע
זמנים העפטיג פארוויקלט אין דעם קאסטבארן
"ווידיא פרעזענטאציע" וואס וועט בעז"ה דינען

ריכטן
באריכטן
באנ ַ
נייעסאוןעאוןי ַי
נייעסס
ןטכיר ַאב ןוא

סיסטעם
סיסטעם
נטרונא"
נטרונא"
אויפ'ן "קול
אויפ'ן "קול
געוואוורן
געליפטערט
וואס
רןססאָאו
געוואעעזז
געליפטערטעעלל ןןעענ ָנ
לעצטענססננעעטטצצ
לעצטענסיללעעגג ס
זענעןעעטטפפי
זענעןעעגג טטרר
וואסןןרר ָ ָאאווו
םםעעטטססייסס ""אאננווררטטננ ללווקק"" ןן''פפייוואא

דעם געוואונטשענעם ציל פון מעט מן האור דוחה
הרבה מן החושך.
דער פרעזענטאציע וואס איז שוין
אויסגעשטעלט געווארן ,ווערט אצינד נאכמער
פארברייטערט און בארייכערט אין ליכט פון די
לעצטיגע געשעענישן .לויט ווי אלע מומחים האבן
באטאנט מוז שטארקער ארויסגעברענגט ווערן
אט די אויבנדערמאנטע נקודה אז די ציוניסטישע
פירער ווילן "קידנעפן" דאס אידישע פאלק אלס
זייער'ס אן אייגנטום ,און זוכן צו ארויפשמירן אויף
געטרייע אידישע בירגער בכל מקומות גלותם
דעם אימעזש אלס פרעמדע עלעמענטן וועלכע
באלאנגען בלויז אין איזראעל .דער פונקט ווערט
באריכות אויסגעשמועסט אין דעם ווידיא מיט א
קלארקייט ,וואס וועט בעז"ה זיין א ריכטיגע הצלת
ישראל אויפ'ן הוה און דער עתיד.
באזונדער באציעט זיך די פרעזענטאציע אויף
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די מתנחלים און זייער התגרות ,עס ערקלערט
אז זיי זענען על פי רוב צעמישטע מענטשן
וואס ווערן בעלי תשובה אבער ווייסן נישט די
גבולים ,זיי ווערן אויפגעהעצט און געלערנט
דורך אומ'אחריות'דיגע פארשוינען וועלכע
נוצן זייער אומוויסנהייט זיי צו פארקויפן נייע
מצות און חיובים .זיי פארטרעטן בהחלט נישט
ארטאדאקסישע אידן וועלכע טרייסלן זיך אפ פון
זייערע זינלאזע און געפארפולע מעשים ,וואס
קומט מחוסר ידיעה וחוסר הבנה.
אין די יעצטיגע טעג ווערט איבערגעמאכט
דער גאנצער סטרוקטור פון דעם פרעזענטאציע,
עס ווערט צוגעלייגט אסאך רייכע חומר און
הסברה ,באגלייט מיט קראנטע דאקומענטאציע
און באווייזן אויף די אלע ענינים העומדים על הפרק.
עס ווערט אריינגעלייגט א געוואלד מיט קאפ און
מחשבה ,געלט און ערפארונג צו אהערשטעלן א

ד ב ר
ומתוקן,
נאה
אויפ'ן שטייגער ווי די פריערדיגע
פרעזענטאציע וואס האט ב"ה געהאט א
געוואלדיגע הצלחה.
נטרונא איז אבער ווייטער אנגעוויזן אויף
ריזיגע געלטער ,צו דעקן די פרישע הוצאות פון
די הוספות ותיקונים ,אין צוגאב די ביז יעצטיגע
ארבעט וואס איז דערווייל נישט באצאלט געווארן.
מען ווארט און מען קוקט ארויס אויף אידן אחים
לדעה ,זאלן זיך אנרופן מיט ברייטהארציגע נדבות
להשלים כל המלאכה ,און צו קענען פובליצירן
דעם גרויסן קידוש ה' קבל תבל ומלואה.
געדענקט ! יעדע דאלער העלפט די פארשריט
אין די הייליגע ארבעט ,ביטע רופט אריין אין אפיס
ווי אמשנעלסטן מיט אייער תרומת הקודש ,למען
כבוד שמו יתברך ולמען הצלת ישראל בעז"ה.
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