
שטארקע אויפוואכונג צווישן 
ביזנעסלייט און ארבעטער צו 

נוצן דעם נעטפרי פילטער
א  גאנג  אין  געלאזט  לטהר  האט  הספירה  ימי  אנהייב 
יעדע   - וועכנטליך  עדס  לויפן  עס  וואו  קאמפיין  שטארקן 
אויפצואוואכן  גרעפיקער  היימישע  אנדערע  אן  פון  וואך 

דעם ציבור די גרויסע מעלות פונעם נעטפרי פילטער.
דער קאמפיין איז געלאזט געווארן אין גאנג נאכדעם 
וואס די עסקני לטהר און די רבני הביד"צ לעניני טעכנעלאגיע 
צוקומען  דארפן  וואס  פילע  פון  צוריקגעהערט  האבן 
נישט  האבן  זיי  הלמאי  פרנסתם,  לצורך  אינטערנעט  צום 
געוואוסט פארדעם אז עס איז דא א פילטער וואס מען קען 

זיין אפגעהיטן די מערסטע מעגליך אויפן געוועב.

די  אז  פארציילן  פילטער  דעם  שוין  נוצן  וועלכע  די 
גאר  איז  נעטפרי  ביי  זעט  מען  וואס  כשרות  אין  חילוק 
דורכגעקוקט  ווערט  וועבזייטל  אדער  בילד  יעדע  שטארק, 
וועלכע זאך מיט א  דורך א מענטש פארן עפענען און סיי 

שמץ פון א שאלה ווערט געבלאקט.
די עסקני לטהר געבן איבער אז מען הערט ב"ה צוריק 
גאר שטארקע גרוסן פונעם קאמפיין - אויך פון ווייט ארויס 
פון די סקווירער צענטערן און מען וועט בעז"ה ממשיך זיין 

מיטן קאמפיין פאר נאך עטליכע וואכן נאך שבועות.
כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל.

 ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו 
תֹוָרֶתיָך ּבְ

 תורתם 
משתמרת 
 ומלאכתם 

מתברכת

דעם 
שבועות 

ווען מיר זאגן 

השם בעזרת 

 וועלן 
 אונזערע אויגן 

זיין גרייט 

מיט די 
ריכטיגע 

הגבלה

בס"ד

טאטי... איך זעה גארנישט

"מיט                                 עכט נישט
"

ס'נישט גענוג עס טראגט דעם 'נאמען'
ס'דארף אויך טון די דזשאב...
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 האב איך גענומען א גוי,
 זיך צו האלטן שטארק.

 ווייל רבים הפילו בו,
נישט צו פאלן דעם בַארג.
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 רואיג איז מיין געוויסן,
 א ירא שמים אפילו אויפן געווֶעּב. 

 ַא פילטער ָאן לעכער און ריסן,
מיין נאמען עס קען פארבלייבן מיט א רעּב.
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