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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

די דראמאטישע אנטוויקלונגען 

פראנט  אויפן  אפ  זיך  שפילן  וואס 

אינעם קאמף פון ערליכע אידן אין 

ביטערען  דעם  קעגן  ישראל  ארץ 

טעג  די  אין  טוען  הגיוס,  גזירת 

הערצער  אידישע  אויפטרייסלען 

איבער די גארער וועלט.

אן  זיך  הייבט  ישראל  ארץ  אין 

שעת  געוואלדיגער  דער  שפירן 

זיבעציג  פון  קרוב  נאך  ווען  חירום 

יאר פון די התייסדות המדינה וואס 

האט מיט זיך געברענגט א כוואליע 

פון  והאמונה  התורה  עקירת  פון 

אידן מאז ועד היום הזה. האבן די 

רשעים זיך גענומען צום קומענדיגן 

דעם  אויך  זיין  מטמא  צו  שטאפל 

שארית הפליטה, די גאנצע מרכבה 

געשטעלט  זיך  האט  הטמאה 

דאס  באקעמפן  צו  פיס  די  אויף 

איז  וואס  אמונה  ביסעלע  לעצט 

ישראל  ארץ  אין  בעז"ה  פארבליבן 

דורכ'ן אריינצווינגן מיט די געוואלד 

בחורי ישראל אין דעם ציוניסטישן 

וואס  הטמאה  צבא  ההיתוך"  "כור 

אויף  געווידמעט  און  געבויעט  איז 

און  החמורות  עבירות  שלש  די 

ואל  ביהרג  איז  אירע  טריט  יעדע 

יעבור. 

פלענער  לעצטע  די  ווען  אצינד 

נאך  ווערן  געזעץ  גיוס  פונעם 

הויכע  די  אין  אויסגעארבעט 

און  ממשלה,  די  פון  פענסטער 

די  אין  זיך  גרייטן  תורה  עוקרי  די 

ארויפצוברענגן  עס  טעג  נאנטע 

און  אפשטימונג  לעצטע  די  פאר 

די קאץ  באשטעטיגונג, איז אבער 

די  זאק,  פון  ארויסגעשפרינגן 

ווייזט  האט  שנאה  געוואלדיגע 

השורה,  את  געווען  מקלקל  אויס 

איז  גזירה  די  איידער  נאך  און 

געווארן  דורכגעפירט  למעשה 

ברוטאל  בחורים  דריי  זענען 

די  דורכאויס  געווארן  ארעסטירט 

צוליב  טעג,  עטליכע  פארגאנגענע 

נישט  זיך  האבן  זיי  וואס  דעם 

רעקריטירט אין זייער מיליטער.

די  יעצט  ווילן  ווארשיינדליך 

וואסערן  די  מעסטן  ה'  משנאי 

זיי באשטימען דעם נייעם  איידער 

געזעץ און באטראכטן די רעאקציע 

צו  אידנטום  חרדיש'ע  דאס  פון 

מער  אצינד  רשע.  מזימות  זייערע 

וויכטיג  קריטיש  איז  אלעמאל  ווי 

זאל  רוף  פאראייניגטער  דער  אז 

החרדית  יהדות  פון  ארויסגיין 

ולא  ננוח  לא  אז  אלעוועלטליך 

גרייט  נישט  זענען  מיר  נשקוט, 

שום  קיין  פשרות,  שום  קיין  אויף 

אויסריידן, און קיין שום צוריקטריט 

פון אונזער גרונד פרונציפן. 

טאקע  איז  ישראל  ארץ  אין 

הפגנות  שטורמישע  פארגעקומען 

בחוצות וברחובות, באזונדער זענען 

די  פון  שפיץ  אין  אידן  טויזנטער 

מוחה  אראפגעפארן  ישראל  גדולי 

זיין פארנט פון דעם מילטערישער 

אומשולדיגע  די  וואו  טורמע 

בחורים ווערן פארהאלטן. די אלע 

פעולות מחאה זענען איבערהויפט 

אנצוהאלטן  כדי  וויכטיג  קריטיש 

דעם שטארקייט און עוז דקדושה 

און  זיך,  צווישן  אידן  ערליכע  פון 

הרשע  שלטון  דער  כלפי  אודאי 

צו  כח  שטארקער  א  זען  זאלן 

באקעמפן די גזירה איומה. 

ס'איז זיכער אז אלע מחאות און 

געוואדליגן  א  מאכן  פעולות  אלע 

רושם, ווי מען זעהט טאקע אז דער 

פאוסט,  דזשערוסאלעם  צייטונג 

האט באריכטעט א ציטאט פון די 

אידן  אז  ישראל  ארץ  אין  מוחים 

אויף  גיין  צו  ענדערש  גרייט  זענען 

ווי זיך מטמא צו זיין  מסירות נפש 

 מדינת ישראל גרייט זיך דורכצופירן 
 פינסטערע גזירת הגיוס וועלכע באדראעט 
דעם עתיד פון אידישקייט אין ארץ ישראל 

 נטרונא עטאבעלירט גרויסארטיגער "החלצו" קאמפיין, 
געווידמעט אפצושרייען די ביטערע גזירת הגיוס מיט פאסיגע פעולות קבל תבל ומלואה

פרייטאג פ' ויחי - עשרה בטבת תשע"ד
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אין דעם טמא'נעם מיליטער. 

חוץ  אין  אידן  אויף  רייע  די  אבער  איז  אצינד 

אידן  ישראל'דיגע  ארץ  פון  אויגן  די  לארץ. 

צו  אהער  געוואנדן  זענען  ונאנקים  הנאנחים 

זאלן  וועלט,  גארער  די  איבער  ברידער  זייערע 

אויפהייבן א שטומע און נישט צולאזן די עקירת 

הייליגן  אין  פראקטעצירט  ווערט  וואס  הדת 

לאנד.

ויואל  ספה"ק  אין  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק 

משה סימן קי"ג באטאנט שטארק דעם מציאות 

אז די מושלים הערוצים אין ארץ ישראל פארכטן 

זיך גאנץ ווייניג פון די דארטיגע מחאות "ובודאי 

הכל  שם  כי  כלל  מפחדים  היו  לא  מתושביהם 

תחת ממשלתם והמשטרה שלהם", די איינציגע 

די  עטוואס  כאטש  אפשרעקן  קען  וואס  וועג 

רשעים איז ווען ס'ווערט געהערט א קול צעקה 

ומחאה אויף מבחוץ פון די אידן אין חוץ לארץ 

וואס זענען נישט אונטערגעווארפן אונטער זייער 

ממשלה, און נאר דאס קען בעז"ה ברענגן דעם 

ריכטיגן תועלת מבטל צו זיין דעם רוע הגזירה.

…

נישט לאנג צוריק איז עס געווען ווען מוסד הק' 

נטרונא איז פארוויקלט געווארן בעבי הקורה און 

אריין לוחם זיין במלחמתה של תורה מלחמתה 

של אמונה הטהורה. 

העעל"ט  תשע"ג  זומער  פארגאנגענעם 

איז  אלוועלטיך  החרדית  יהדות  דאס  ווען 

וויי  פאראייניגטער  א  אין  ארויסגעקומען 

תורה  עוקרי  די  בשער  זיין  צו  מוקיע  געשריי 

די  ביי  ברמה  ה'  דבר  דעם  פארשפרייטן  און 

דעמאנסטראציעס  מאסן  היסטארישע  ריזיגע 

די  געווען  עס  איז  בריסל  אין  און  יארק  ניו  אין 

איבערגעגעבענע עבודת הקודש פון די געטרייע 

ערמעגליכט  האט  וואס  שמים  לשם  עסקנים 

פון  אפקלאנג  דער  און  המחאה  דבר  דער  אז 

ריכטיגן  דעם  האבן  טאקע  זאלן  פראטעסן  די 

עפעקט און טראגן מיט זיך דעם נויטיגן אימעדזש 

מעסעדזש לפני העמים והשרים, מיטן גרעסטן 

פרסום וואס נאר שייך קבל תבל ומלואה.

באלד דערנאך איז ב"ה ערשינען דער שוין היינט 

גלאבאלע פארשפרייטער ווידיא פרעזענטאציע, 

קלאסישן  א  אויף  פאר  זיך  מיט  שטעלט  וואס 

אן  פארנעם   אהערגעשטעלטן  גוט  און  קורצן 

א  און  דעמאנסטראציעס  די  אויף  איבערבליק 

דייטליכער ערקלערונג איבער די יעצטיגע גזירה 

בפרט און די אידישע התנגדות צום ציונות בכלל.

טאג  היינטיגן  ביזן  ווערט  פרעזענטאציע  די 

צענדליגער  דורך  שטודירט  און  געקוקט  נאך 

טויזנטער גוים מכל קצוי תבל ממש. יעצט ווען 

אויף  ארויף  נאכאמאל  איז  גיוס  פון  נושא  די 

פון  אויג  דאס  ווידיא  דער  ציעט  העדליינס  די 

אומצאליגע גויי הארצות וואס באקענען זיך דאס 

ערשטע מאל מיט די צווייטע זייט פון די מטבע, 

אונזערע אנשויאונגען  און  אידן  די תורה טרייע 

קעגן א אידישע מדינה פאר ביאת המשיח.

די  פאר  אן  גיט  פרעזענטאציע  די  נאכמער, 

צושויער די אדרעסע פון דעם נטרונא וועבזייטל, 

מער  געפינען  מען  קען  דארט  אז  אן  צייגט  און 

אינפארמאציע  באלערנדע  און  אינטערסאנטע 

האט  דאס  בהרחבה.  ענינים  אלע  די  אט  ארום 

געברענגט א פלייץ פון פרישע באזוכער, גוים און 

להבדיל אפגעפרעמדע אידן צו כאפן א בליק און 

זען במה דברים אמורים. 

וואס דארף מען מער פון דעם פאקט אז בלויז 

פון  וועבזייטל  דער  איז  וואכן  לעצטע  די  אין 

נטרונא צוויי מאל געהעקט און אראפגעברענגט 

געווארן דורך בייזוויליגע ציוניסטישע העקערס 

גרויסער  דער  דורכטראגן  נישט  קענען  וואס 

סוקסעס און וואוקס פון באזוכער.  

כסדר'דיגע  אין  גלייכצייטיג  איז  נטרונא 

וואס  מענטשן  מערערע  מיט  קארעספעדאנץ 

פרעגן אן זייערע שאלות און ווערן געענטפערט 

מיר  וועלן  ביישפיל  אלס  ודעת.  טעם  בטוב 

בריוולעך  פילע  פון  עטליכע  בלויז  אראפברענגן 

וואס זענען בלויז די וואך ערהאלטן געווארן אין 

די נטרונא הויפטקווארטירן.

 א מן דהוא פון סאון פראנציסקא שרייבט:

אייער  געזען  אקורשט  האב  איך  האלא, 
ווידיא אויף אייער וועבזייט.

און  פראנציסקא,  סאון  אין  זיך  געפין  איך 
איך וואלט זייער געוואלט זיך טרעפן מיט א 
ראביי אדער פירער מיר צו העלפן פארשטיין 
די דאזיגע אספעקט פון אידישקייט... דאס איז 
א ידיעה וואס איך שפיר ס'איז זייער וויכטיג 
צו פארשטיין אין די יעצטיגע תקופה וואס מיר 

לעבן.

א  האט  איר  אויב  וויסן  מיר  לאזט  ביטע 
רעפערזענטעריוו וואס איז וויליג זיך צו טרעפן 
און דוסקוסירן מיט מיר אייערע אנשויאוינגען. 

א דאנק פאר אייער צייט.

אן אנדערער שרייבט:

מיין  זאגן  צו  אייך  נאטיץ  א  בלויז 
באגייסטערונג פון אייער וועבזייטל.

איך בין נישט אידיש, אבער איך גלייך זייער 
אזויפיל  פארמאגט  עס  וועבזייטל,  אייער 
צו  ליינען  ברויכן  מענטשן  אינפארמאציע 
די  אויך  און  מענטשן  אידישע  די  פארשטיין 

איזרעלי- פאלאסטינער קאנפליקט.

ווידיא  אייער  געזען  אקורשט  האב  איך 
איבער וויאזוי איזראעל טוט פרובירן צו נעמען 
די ישיבה בחורים, און זיי אריינצווינגן אין זייער 
מיליטער, און איך טו צושטימען מיט אייך אז 

דאס איז נישט גערעכט.
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קארעפטירט  זענען  רעליגיעס  אזויפיל 
היינטיגע צייטן, אבער איך זע אז דאס געשעט 
קיינמאל נישט צו אייערס, איך האב נארוואס 
געוויזן פאר מיין פריינט אייער וועבזייטל און 

ס'האט אים געעפנט די אויגן.

געוואלדיגע  א  ס'איז  איינמאל.  נאך 

מיט  ווידיא.  געוואלדיגע  א  און  וועבזייטל 
בעסטע וואונטשן. 

א פרייער איד שרייבט אונז:

איך וואלט זייער געוואלט וויסן מער איבער 
די ארגינעזאציע תורה טרייע אידן  באוועגונג 
ארום  ציונות  איבער  שטעלונג  זייער  און 
צו  קומען  צוריק  איך  וועל  אויב  וועלט,  די 

אידישקייט וועל איך זיין מיט אט די מענטשן 
וואס פאלגן דעם תלמוד.

…

יעצט ווען דער מצב אין ארץ ישראל האט זיך 

אינטענסיווע  די   דעריבער  זעצט  פארערגערט 

נטרונא  פון  אקטיוועטן  ברייטפארצווייגטע 

צו  ברענגן  צו  פראנטן  פארשידענע  אויף  פאר 

געוועזענער אמעריקאנער 
פרעזידענט קארטער 

אינטערסירט זיך איבער גזירת 
גיוס

פארעפענטליכט  איז  געשיכטע  אינטערסאנטע  העכסט  אן 

איבער  צייגט  וואס  פרעסע  וועלטס  די  איבער  געווארן 

ביי  אויך  הערשט  וואס  אויפוואכונג  גלאבאלע  א 

גזירת  יעצטיגן  דעם  איבער  פאליטיקאנטן   הויכראנגיגע 

וואס שטעלט קלאר אז די נאכאנאנדיגע פעולות  הגיוס, א פאקט 

לטובה זענען נישט לריק און עס ווערט אויפגעכאפט נאך שטארקער 

און ווייטער ווי געראכטן.

די  אפריקע  סאוט  אין  פארגעקומען  איז  דינסטאג  דעם 

געוועזענער  זייער  פון  צערעמאניע  באגרעבעניש  היסטארישע 

פרעזידעט און וועלט בארימטער שלום אקטעוויסט  - מענדאלע. 

וועלטס  הונדערטער  פון  פארשטייער  פארזאמלט  זיך  האבן  עס 

לענדער אריינגערעכנט אריבער זעכציג פרעזידענטן פון איבער די 

וועלט.

דער  באגעגענט  זיך  האבן  לופטפעלד  אין  אהיים  וועג  אויפן 

היינטיגן  מיטן  קארטער  פרעזידענט  אמעריקאנער  געוועזענער 

געקומען  איז  וועלכע  כנסת המינים עדעלשטיין,  די  פון  פארזיצער 

אין שליחות פון ביבי נתני' מיט די דעלעגאציע פון מדינת ישראל.

לויט  און  עדעלשטיין  מיט  שמועס  א  פארצויגן  האט  קארטער 

איבערגעגעבן,  האבן  עדלעשטיין  פון  מיטגלידער  שטאב  די  ווי  די 

מגייס  געזעץ  נייעם  דעם  וועגן  אויסגעפרעגט  אים  קארטער  האט 

געפרעגט  האט  קארטער  מיליטער,  אין  אידן  פרומע  אויך  זיין  צו 

צווינגען  גייט  מדינה  די  אז  אמת  טאקע  איז  עס  צו  וואונדער  מיט 

האט  עדעלשטיין  און  צה"ל,  אין  גיין  צו  אידן  ארטאדאקסישע 

געענטפערט אז ער אלס ספיקער פון די כנסת איז זיין מיינונג אז מען 

טאר נישט קיינעם צווינגען, מען טאר נישט ברענגען צו א בירגער 

קריג, מען דארף זיך דורכקומען אויף א שיינע וועג, און ער האפט 

טאקע אז עס וועט אזוי זיין און אלע צדדים וועלן זיין צופרידן.

ס'איז העכסט אינטערסאנט און שטוינענד צו זען דער יד ה' וויאזוי 

ווען מען טוט די ריכטיגע שריט העלפט השי"ת אז ס'זאל ווייטער גיין 

אין גוטן ריכטונג. ס'איז קיין ספק נישט אז די אלע פעולות חובקות 

זרועות עולם וואס זענען געטון געווארן דורך דעם יהדות החרדית 

אין די לעצטע תקופה צו מפרסם זיין אונזער מחאה אויף די מעשי 

אן  ווען  אז  ווייט  אזוי  אויף  זייעריגע  דאס  אויפגעטון  האבן  רשע 

אמעריקאנער אפישל טרעפט זיך מיט א ציוניסטישע פארטרעטער 

איז  גיוס חרדים, דאס  די  מיט  גייט פאר  וואס עס  אים  ער  פרעגט 

וואס  צייט  די  אין  זיי  מיט  רעדן  צו  טעמעס  הויפט  די  פון  איינע 

דעבאטירט אויך להבדיל די שלום פלענער פון די פאלעסטינער, און 

יענער פארטרעטער מוז זיך נאך פארענטפערן אז ער פריוואט גייט 

פרובירן צו זעהן אז מען זאל זיך דורכקומען אן קיין קריגערייען.

וואס  קאמפיין  החלצו  דעם  מיט  פאר  זעצט  נטרונא  ווען  אצינד 

שליסט איין די פעולה חשובה פון אנרופן פאליטיקאנטן מיט אונזער 

געבעט זיי זאלן שתדל'ן פאר אידישקייט אין ארץ ישראל, איז אזא 

די  פון  נייעס א שטארקע דערגרייכונג און דורכברוך אויפן פראנט 

מלחמה לה' בעמלק און פרסום כבוד שמים קבל תבל ומלואה.
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אונזער  לענדער  די  פון  אויפמערקזאמקייט  די 

מחאה קעגן די רשעי עמינו.

א  פראקלאמירן  טוט  נטרונא 
וואס  קאמפיין  "החלצו"  גרויסארטיגער 
קאסטבארע  אלע  מיט  אנפירן  וועט 
באזע  דער  זיין  בעז"ה  וועט  און   פעולות 
די  אין  בעמלק  לה'  מלחמה  די  פון 
און  אויסצוקעמפן  וואכן  קומענדיגע 

אפשרייען די ביטערע גזירה. 

אין די ערשטע פאזע איז פארשפרייט געווארן 

די  פון  נומערן  די  צענטערן  אידישע  אלע  אין 

דחופה  בקשה  א  מיט  פאלעטישענס,  היזיגע 

און  נומערן  אנגעגעבענע  די  צו  אריינצורופן 

ערוויילטע  די  פאר  בקשה  אונזער  איבערגעבן 

זיך אננעמען  זיי זאלן שתדל'ן און  באאמטע אז 

דאס  ישראל,  ארץ  אין  ברידער  אונזערע  פאר 

ציוניסטישע  די  פארהאלטן  זיי  זאלן  זעלבע 

פון  פאראיבער  שוין  זענען  וואכן  צוויי 

איז  וואס  אפמאך  שלום  היסטארישן  דעם 

צייטווייליג  אויף  געווארן  אויסגעהאמערט 

צווישן די וועלטס גרויסמאכטן און דער איראנער 

נוקלעארע  זייערע  צוימען  איבער  רעזשים 

האט  ישראל  מדינת  און  איינריכטינגען.  וואפן 

קעגן  קאמף  זייער  אויפגעגעבן  נאכנישט  אבער 

אוו  סעקרעטערי  זיין  און  אבאמא  פרעזידענט 

סטעיט דשאן קערי וואס האבן ערמעגליכט דער 

אפמאך זאל פאסירן.

רעגירונג אויף זייערע אומפארשעמטע אקטן.

דער אויספרובירטער וועג האט שוין מערערע 

געברענגט  און  נאכפאלגן  גוטע  געוויזן  מאל 

האט  דעריבער  רעזולטאטן,  געוואונטשטענע 

מחליט  געלעגנהייט  יעצטיגע  די  ביי  אויך  מען 

די  פאר   - עצה  די  מיט  באנוצן  צו  זיך  געווען 

התחלה פון די קאמפיין.

מיט  פאראויס  מען  שפאנט  גלייכצייטיג 

ליגן  וואס  פארשלאגן  און  הצעות  מערערע 

ערנסט אויפן סדר היום, וויאזוי צו פארשפרייטן 

די פראטעסט פון דעם אלעוועלטליכן אידנטום 

דעם  ברענגן  ס'זאל  אז  שטארק  און  עפעקטיוו 

ריכטיגן תועלת בעז"ה.

הייליגע  די  אין  ריר  יעדע  אז  פארשטענדליך 

דעריבער  געלטער,  ריזיגע  אפ  קאסט  מערכה 

זיך נטרונא מיט א הייסע בקשה צו אלע  ווענט 

אונזערע תומכים און מעמבער, אנטייל צו נעמען 

אין די גרויסע קאסטן און האבן א חלק אין דעם 

געוואלדיגן פרסום כבוד שמו ית' בתחתונים. 

טראץ אלע אנשטרענגונג צו באנייען א שטיקל 

און  לענדער,  צוויי  די  צווישן  פארשטענדעניש 

האט  נתני'  ביבי  אז  געזען  טאקע  האט  מען 

עטוואס נאכגעלאזט זיין שטייפן טאן נאך גרויס 

ערווארטעט  אבער  ווערט  זייטן.  אלע  פון  דריק 

אבאמא  צווישן  רייבערייען  די  צו  פארזעצונג  א 

איז  דאס   – ווינקל  אנדערען  אן  אויף  נתני'  און 

אמעריקאנער  די  קאנגרעס,  אמעריקאנער  דער 

היפש  טעג  די  אין  איז  אדמענסטראציע 

באזארגט פון א וואקסענדער באוועגונג צווישן 

קאנגרעסלייט,  און  סענעטארן  פארשידענע 

רעפוליקאנער און דעמאקראטן צוגלייך, וועלכע 

יעדע  ווען  צייט  אקטועלע  די  אצינד  ס'איז 

געטון  ס'ווערט  ווען  כמה  פי  ווערט  איז  פעולה 

איז  דעריבער  מאל.  אנדערס  אן  ווי  מער  יעצט 

הזמן גרמא אז אויך די נטרונא מעמבערס וואס 

האבן באצאלט די מינימאלע התחייבות פון 120 

מעמבערשיפ  זייערע  העכערן  זאלן  דאללער 

דערמיט  און  דאללער   360 אויף  סטאטוס 

ווערט  וואס  הקודש  עבודת  די  ערמעגליכן 

פראקטעצירט און ווארט אויף די נדבה פון אידן 

נחיצות  דאס  פארשטייען  וועלכע  לדעה  אחים 

פון די זאך. 

ספעציעלן  דעם  אריין  רופט 
אייער  מיט  נומער  קאמפיין  "החלצו" 
אויף  באשטייערונג  ברייטהארציגע 

נומער 718.873.0756

און  שמים  כבוד  פון  זכות  גרויסער  דער 

וועט  אפאראט  שמד  דעם  פון  אידן  ראטעווען 

אייך זיכער תמיד באגלייטן בכל משאלות לבכם 

לטובה ולברכה. 

פון דעם לעצטיגן  דריקן אויס אומצופרידנהייט 

אפמאך מיט איראן. עטליכע פראמינענטע פון זיי 

האבן אפן אויפגעברענגט שפעקולאציעס אויף 

באטראכטן  צו  גערופן  האבן  און  אפמאך  דעם 

אויף  סאנקציעס  שטרענגע  פרישע  לייגן  דאס 

איראן אויב דער הסכם פאלט דורך.

אפיציעל  נישט  עס  איז  ישראל  מדינת  הגם 

עס  באריכטן  קוועלער  נייעס  אלע  אבער  מודה 

זייער קלאר אז דעלעגאטן וועלכע ווערן געשיקט 

זיך אין א  פערזענדליך דורך ביבי נתני', געפינען 

כסדר'דיגע פארבינדונג אין די לעצטע קריטישע 

 התגרות באומות דורך מדינת ישראל באאמטע ווערט 
אריבערגעפירט אין ריכטונג פון אמעריקאנער קאנגרעס
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וואכן מיט מערערע הויכראנגיגע באאמטע אין 

די אמעריקאנער רעפעזענטעריוו הויז. צווישן זיי 

די רעפוליקאנער סענאטארן, לינזי גרעם, דשאן 

און  קירק,  מארק  און  קאנטער,  עריק  מקעין, 

דאס זעלבע ביי די  דעמאקראטן טשאק שומער 

סטענדלי  און  מענדעז,  ראבערט  יארק,  ניו  פון 

זייער  ווייסן  האוער. די מדינת ישראל לאביסטן 

גוט וואו און וויאזוי צו שמירן די רעדער און דריקן 

די ריכטיגע קנעפלעך צו מאכן די אמעריקאנער 

געזעץ געבער סימפאטירן מיט זייערע פארלאנגן 

זיכן  זיי  גרויסן,  אין  יעצט  זיי  טוען  איז  דאס  און 

אויסצומיידן דעם פרעזידענט און אים באפאלן 

פון אן אנדערן ריכטונג. 

ווי ווייט די אויפברויז פון די אדעמינסטראציע 

וואס  עדעטאריעל  אן  פון  זען  מען  קען  גייט 

טיימס,  יארק  ניו  דער  דעם  אין  ערשינען  איז 

דער  ווי  באטראכט  לעצטנס  ווערט  וואס 

אבאמא  די  פון  פלאטפארמע  אומאפציעלער 

רעגירונג אין באצוג צו אירע אנשויאינגען איבער 

ניו  דער  מזרח.  מיטל  דער  און  ישראל  מדינת 

עדעטאריעל  אן  געווידמעט  האט  טיימס  יארק 

וואס דריקט אויס זארג און קעגנערשאפט צו די 

פארשלאג פון טייל קאנגרעסלייט, אנצוגרייטן א 

נייער געזעץ מיט שטייפע סאנקציעס וואס זאל 

פאלט  איראן  אויב  קראפט  אין  אריינגיין  באלד 

זעקס  אנגעגעבענע  די  פון  ענדע  די  אין  דורך 

חדשים.

ווי דער טיימס שרייבט איז דער פלאן דעזיינט 

אינצידענט  אן  איבער  באקאנט  ווערט  עס 

פארגאנגענע  ענדע  פארגעקומען  איז  וועלכע 

וואך ווען ביי די גרעניצן פון מדינת און ישראל און 

סיריע ביי דעם גולן הויכן ראיאן האט אויפגעריסן 

אונטערגעשטעלט  איז  וועלכע  באמבע  א 

געווארן דורך די סירישע פרייהייט קעמפער צו 

אטאקירן די מדינת ישראל זעלנער.

וואס  סיריע  אין  מצב  אומסטאבילער  דער 

זיך שוין לענגערע חדשים ברענגט היפש  ציעט 

דעם  באדראען  נישט  חלילה  זאל  עס  אז  זארג 

גרויסע  א  הערשט  עס  ישראל,  ארץ  אין  ישוב 

וועלכע  קאנפליקט  סירישע  די  אויב  געפאר 

טויזנטער  צענדליגער  אפגעקאסט  שוין  האט 

ביידע  די  דורך  זייט  סירישע  די  אויף  קרבנות 

אסאד  בארבארישע  די  שלאכט,  פונעם  צדדים 

רעזשים קעגן די קעמפערישע באנדעס וועלכע 

אסאך  ראמען  זייערע  אין  אנגעשלאסן  האבן 

אריבערגיסן  אויך  חלילה  זיך  זאל  טעראריסן 

אויפגערייצטע  די  דורך  ח"ו  גרעניץ  די  אריבער 

איז  דאן  וואס  טעראריסטן  באוואפנטע  און 

זאל  מזרח  מיטל  די  אז  געפאר  א  פארהאן 

אויפלאקערן אין א קנויל פון פייער און מלחמה 

ח"ו . עס ווערט יעצט דעריבער אויפגענומען מיט 

און  אנטוויקלינגען  לעצטיגע  די  זארג  ערנסטע 

אידן זענען מתפלל פאר די וואוילזיין פון אידישע 

איינוואוינער אין ארץ ישראל.

ואל  ישראל  שארית  שמור  ישראל  שומר 
יאבד ישראל האומרים שמע ישראל.

א פרישע זארג איבער אנטוויקלינגען ביי די 
גולן-הויכן נעבן די סירישע גרעניץ

דער  און  אינטערעסן  איזרעלי  דורך  געווארן 

טיימס זאגט פאר אז אזא פלאן קען צוגרינד לייגן 

אלע באמיאונגן פון אמעריקע. אויב וועט איראן 

וועט טאקע דורכפאלן קען מען דאך דעמאלטס 

ארויפלייגן  און  שטאפל  קומענדיגן  צום  גיין 

ארויסווייזן  שוין  דאס  אבער  סאנקציעס 

פארלירן  צו  איראן  ברענגן  קען  אומצוטרוי 

אינטערעסע אין די פארהאנדלונגען. 

אויבערפלאך  צום  קומט  מאל  וויפלסטן  צום 

דער איינפלוס וואס די מדינת ישראל אינטערסען 

א  רעגירונג,  אמעריקאנער  די  די  איבער  ניצן 

אהבת  איבריגע  נישט  זיכער  ברענגט  וואס  זאך 

אונז  פון  פארלאנגט  און  אמעריקע  אין  ישראל 

זיין דעם דרשו את שלום העיר אשר  צו מקיים 

הגליתי אתכם שמה, מגלה דעת צו זיין פאר די 

אלגעמיינע גאס אז תורה טרייע אידן האבן מיט 

זענען  מיר  שייכות.  קיין  נישט  אלעמען  דעם 

די  אויגן  די  פאר  האלטן  און  בירגער  געטרייע 

אינטערעסע פון אונזער לאנד ווילאנג מיר זענען 

דא אין גלות.


