
 לחברי וידידי אגודת "קדושת ציון" השלום והברכה,

ודה שלנו לתודעת הציבור החרדי עלתה האג בחודשים האחרונים ,ודאי שמעתםבכפי ש

בהוצאת מעל ומעבר למה שניתן היה לצפות מאגודה שכמעט כל פעילותה מתמקדת 

א ספק, הועידה המוצלחת שערכנו באולמי תמיר היה לה חלק גדול בענין, עלון חודשי. לל

 .אר אדיש כלפיהםמאפשר לאף אחד להש כמו גם התוכן של העלונים, אשר אינו

כל שכבות הציבור החרדי ובקרב כל בעקבות הפרסום הרב, זכינו לתמיכה רבה בקרב 

חסידים, ספרדים וכן הלאה. אף בקרב תלמידי חכמים  ליטאים, –המגזרים השונים 

מובהקים זכינו לתמיכה רבה, כמו גם בקרב אברכים רציניים וכן בעלי בתים יראים 

 ושלמים. 

כחו אולם לצד זאת, מתנגדינו אינם נחים, והם מנסים בכל דרך להצר את צעדנו. משנו

פה אין להם כל סיכוי להתמודד למול הטיעונים המובאים -לדעת, כי בכתב ובעל

ב"קדושת ציון" ושכל נסיון שלהם להוציא עלון נגדי רק מעצים את הפער ברמה לעין כל, 

זריקת עלונים, גידופים כלפי כל מי  ,איומים עברו לשיטות הידועות של אלימות וונדליזם,

 .שאינו סובר כמותם וכן הלאה

מכיון שמצד אחד ישנו צמא גדול בקרב הציבור לשמיעת דבר האגודה ורבים הם אלו 

עושים המתנגדים  –שטרם הצלחנו להגיע אלינו באמצעים המוגבלים שברשותנו, ומאידך 

מנת למנוע מאתנו להעביר את המסר שלנו, עשינו חושבים וראינו, כי צו השעה -הכל על

 ם והן את מקומות חלוקתם.הוא להגביר הן את הדפסת העלוני

הדבר מצריך משאבים כספיים בלתי מבוטלים, והחודש הזה בלבד, בו אנו מתחילים 

אנו  .₪ 3000תגדלנה בלפחות ההוצאות  –להגביר את הכמות ולהרחיב את ההפצה 

ובטוחים על בורא עולם, כי בסופו של דבר ההשקעה תצדיק את עצמה גם  סמוכים

מבחינה כלכלית, כך שהחשיפה הרחבה לה יזכה העלון תביא עמה תרומות אשר 

מנת -על ו זקוקים לעזרת הציבור הרחבתכסינה את הסכום הנוסף, אולם לעת עתה אנ

מצליחים לעמוד בהוצאות  רב זו אנו בקושישגם בלא תוספת שישתתף בהוצאה, מכיון 

לעלון  , וזאת אחר שרבים הם אלו המתנדבים ומעניקים מזמנם היקרההדפסה וההפצה

 .לא קבלת כל תמורהבולאגודה 

לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולתת בעין יפה להפצת  אנא מכם, השתדלו בעיקר בחודש הזה

בעין יפה ל"קדושת ציון". כפי שראיתם בעלון תרמו  – ונות אשר יקרים לכולנוהרעי

הכנסת ברחבי -הילות" הפרוסות בבתיהאחרון, ניתן לתרום בעמדות "נדרים פלוס" ו"ק

ליצור קשר במייל הזה. הוראות קבע  מי שמעדיף לתרום באופן אחר יכולהארץ, ו

 תתקבלנה בברכה מיוחדת, שכן הן מאפשרות לנו לתכנן אף לטווח רחוק.

 באהבת ישראל,

 יהודה אפשטיין.

 אגודת "קדושת ציון".

  


