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ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם:

ערפאלגרייכע "אסיפת הרבנים
ודיינים" בבית הגה"צ אבד"ק ור"מ
שליט"א צינדט אונטער פרישע
התלהבות לחיזוק גדרי-טעכנאלאגיע
גרויסארטיגער אסיפה פאררופן דורכ'ן רב שליט"א פארגאנגענעם א' משפטים
העעל"ט צו באהאנדלן "טעכנאלאגישע כלים" – ספעציעל ארומגערעדט איבער
"גדר" בחלקי המציאות און חובת השעה – אסיפה אויפגעבויעט פאראייניגטער
כח פאר פארזעצנדע פעולות למלאות הוראות קודש פון כ"ק מרן רבינו שליט"א
אשרינו מה טוב חלקינו! עס איז צום באגריסן
די מאסיווע-פאזיטיווע אנטוויקלונגגען וואס
ווערן לעצטנס דורכגעפירט בקרב אנ"ש ,אין
געביט פון סור מרע ועשה טוב איבער'ן פלאג פון
די טעכנאלאגישע כלים ,לאור הוראת קדשו פון
כ"ק מרן רבינו שליט"א.
די פרישע התלהבות קומט אין רעוזלטאט
פונעם געלונגענעם דורכברוך מיט'ן ערצייגן דעם
שטאנדהאפטיגן "גדר פילטער" ,אלס בעסטע
אויסוואל פון איכא דרכא אחרינא פאר די וואס
מוזן וויכטיג אנקומען צו אינטערנעט-באניץ
לצורך מסחר ,נאכגעפאלגט מיט די פריידיגע
עפענונג פונעם "גדר אפיס" דאהי אין דער שטאט.
אין ליכט פון די ערנסטע פארשריט ווערט
במשך די יעצטיגע תקופה אפגעראכטן העפטיגע
אסיפות און געשפרעכן צווישן די חשוב'ע ועד
הנהלה פון "גדר" ,מיט די אקטיווע עסקנים פון
קהלתינו ומוסדותינו הק' ,אין שפיץ פונעם ועד
הרבנים שע"י גדר ,אויסצושמועסן די נאכפאלגנדע
פעולות וואס קענען און דארפן געטוען ווערן אין די
חלקי הלכה למעשה ,מיט'ן ציל צו העלפן אויספירן
מכח אל הפועל די הוראות פון רבי'ן שליט"א אויפ'ן
בעסטן אופן וואס שייך בעזה"י ,לגדור גדר בעניני
קדושה.
אלס גולת הכותרת פון די נאכאנאדע
אסיפות איז פאררופן געווארן פערזענליך דורך

הגה"צ אבד"ק ור"מ שליט"א ,א וויכטיגע אסיפה
דעם פארגאנגענעם זונטאג לס' ואלה המשפטים
אשר תשים לפניהם ,מיט די חשוב'ע רבני ודייני
קהלתינו הק' ,און עסקני הקהלה והמוסדות ,ווי
ס'איז באהאנדלט געווארן פארשידענע ענינים
בנוגע טעכנאלאגישע כלים ,ובפרט די גראנדיעזע
אנטוויקלונגען פון "גדר".
דער אסיפה האט איבערהויפט געדינט
דער ציל צו באפעסטיגן דער תורה'דיגער באזע
פון "גדר" ,דורכצושמועסן איבער די כסדר'דיגע
שאלות פונעם ציבור געוואנדן צו די חשוב'ע
רבנים ומורי הוראה שליט"א אין טעכנאלאגישע
הינזיכטן ,און פארשטיין געבן פאר די מורי הוראה,
די חלקי המציאות פון "גדר פילטער" און אלעס
ארום ,באגלייט מיט א גענויע באריכט איבער די
פונקציעס און סערוויסעס פון "גדר" ,אזוי ארום אז
די חשוב'ע רבנים ודיינים זאלן ריכטיג ארויסהאבן
דעם גאנצן בילד צו קענען פסק'נען בעניני איכא
דרכא אחרינא און אלע אנדערע ערנסטע ענליכע
שאלות אין די סענסיטיווע ענינים.

"ר' איד איר האט
גע'הרג'ט אייער
זון! וואס? איך?"
" ...איך בין נישט געקומען דא דערציילן
קיין מעשיות ,אבער איין מעשה וואס כ'האב
אליין מיטגעהאלטן ,וויל איך דערציילן.
א חשוב'ער בחור פון א חשוב'ע שטוב,
ער לערנט אין א חשוב'ע ישיבה ,האט געבויט
א סוכה בין הזמנים ,דער טאטע האט אים
געזאגט אז ס'פעלט אפאר קלייניגקייטן שרויפן
א.ד.ג .אויף צוצוענדיגן די סוכה ,גיי אראפ אין
געשעפט און קויף די חפצים וואס מען דארף.ער
האט אים מיטגעגעבן זיין טעלעפאן ,טאמער
מען וועט נאך עפעס דארפן איך זאל פשוט
קענען זיין בקשר מיט דיר ,נא דיר ,דא האסטו
מיין סעלעפאן.
א טייערער טאטע ,א חשוב'ער טאטע ,און
דער בחור איז געווען א מתמיד ,אן ערליכער
חשוב'ער בחור ,דער בחור איז בתמימות
געגאנגען אין געשעפט ,אויפ'ן וועג טרעפט
ער א חבר זיינעם ,און יענער פרעגט אים "וואו
גייסטו?" ,אין געשעפט - .זאגט יענער "איך גיי
דאך אויך אין דעם געשעפט ,עפעס קויפן פאר
די סוכה ,זענען זיי געגאנגען אינאיינעם.
אינמיטן גיין זעהט יענער אז ער האט א
סעלעפאן ,זאגט ער אים "איך וויל דיר עפעס
צייגן אן אינטערסאנטע זאך"  -ס'איז געווען
א פשוט'ע סעלעפאן  -ער האט אים געצייגט
איינס און א צווייטע ,דער יצר הרע האט
אנגעהויבן צו ברענען ,און די יונגווארג כאפן די
זאכן זיך זייער שנעל ,ס'האט אים געעפנט די
אויגן פון א פשוט'ע סעלעפאן ,ביז א פאר מינוט
איז ער ארומגעקראכן אין שאול תחתית!!!...

איינגעלייטעט דער אסיפה האט הרה"ג
רבי נפתלי הירצקא צוויבל שליט"א ,ראש הכולל
ורב ביהמ"ד ברך משה דקהלתינו הק' ,חבר "ועד
הרבנים" פון גדר ,וועלכער האט במיטב לשונו
ארויסגעברענגט דער ציל און משמעות פונעם
אסיפה.

א תמימות'דיגער חשוב'ער בחור ,אבער
ער האט שוין נישט געהאט אין קאפ קיין סוכות,
שוין נישט געהאט קיין יו"ט ,ער איז שוין געלעגן
וואו מען דארף נישט זיין ,תוך תוכיתו אינעם
שאול תחתית.

המשך בעמוד ב'

המשך בעמוד ד'

המשך מעמוד א'

דער דורכברוך
פון "איכא דרכא אחרינא"!
הרה"ג ר' נפתלי הירצקא שליט"א האט
ארומגערעדט איבער'ן פליכט וואס ליגט אויף די
אלע וואס מוזן אנקומען צום אינטערנעט לצורך
מסחר ,צו אינסטאלירן דייקא דער "גדר פילטער",
כפי קריאת קודש פון רבי'ן שליט"א ,דערמאנענדיג
דעם מאמר חכז"ל "איכא דרכא אחרינא" ,ווי די
מפרשים זענען מסביר אז דאס מיינט אפילו מען
קוקט נישט ווי מ'טאר נישט ,איז מען שוין א רשע,
ווייל דבר שנפשו של אדם מחמדתן כגון עריות.

ער האט אויסגעפירט אז אין אונזער פאל ,וויבאלד
ס'איז שוין דא א גוטע אידישע פילטער "גדר" ,איז
נישט גוט אז מ'האט אנדערע פילטערס ,ווייל
טראצדעם וואס ביז יעצט געווען איז דאס געווען
די בעסטע אבער אויב קען מען יעצט צוקומען צו
א בעסערע וועג ,קען עס אריינגיין אין דעם גדר
פון "איכא דרכא אחרינא" ,אויף וואס חכז"ל זאגן
זייער הארב.
דערנאך האט אויפגעטרעטן הרה"ג ר'
קלמן האלבערשטאם שליט"א ,מנהל ישיבה
לצעירים וחבר ועד הרבנים פון גדר ,וועלכער
האט איבערגעגעבן דעם דבר האסיפה ,און

חובת השעה:
דרשת הגה"צ אבד"ק ור"מ שליט"א
דער קלימאקס איז געווען די דרשה פון הגה"צ דער רב שליט"א ,וועלכער האט
אראפגעשטעלט דעם ערנסטן טאן און נויטוויכטיגקייט פון דעם אסיפה ,געצילט מיט א שטארקע
משמעות איינצופעדעמען גדרי קדושה מיד ולדורות.
דער רב שליט"א האט ארויסגעברענגט ,אז אצינד וויבאלד ס'איז פארפולקאמט דער
"איכא דרכא אחרינא" ,מיט דעם וואס דער גדר פילטער איז שוין א צופרידנשטעלנדע פאקט,
ליגט אן עבודת הקודש אויף די חשוב'ע רבנים ודיינים שליט"א אויפצופאדערן דעם ציבור און
צוהעלפן בכל אופן ,צו באפעסטיגן די גדרים וסייגים ,אז די אלע וועלכע מוזן וויכטיג אנקומען
צו אינטערנעט לצורך מסחר ,זאלן זיך אנשליסן און ארויפשטעלן דער גדר פילטער אויף אלע
דעווייסעס.
ארומרעדנדיג איבער'ן חיוב צו האבן דער גדר פילטער ,האט ער ווידערהאלט קריאת
קודש פון מר אביו כ"ק מרן רבינו שליט"א ,וועלכער האט שוין עטליכע מאל אין די לעצטערע
געלעגנהייטן משמיע געווען דעם צו השעה.
ער האט גאר שטארק אנגעווארעמט די דיינים ,רעדנדיג איבער דער הארבקייט פון
אינטערנעט ובפרט איבער די געוואלדיגע סכנה פון די שעדליכע סמארטפאונס .ער האט דערביי
פארציילט עטליכע שאקירנדע מעשיות ,און אויסגעפירט ,אז אינטערנעט אפילו מיט'ן בעסטן
פילטער איז א שטארקע דיעבד ,און במילא ווער ס'דארף דאס נישט אמת'דיג האבן לצורך פרנסה
טאר עס נישט האבן .ובמיוחד פאדערט זיך א שמירה יתירה ביי נשים ,צו זיין אפגעשיידט פון די
שעדליכע כלים ,צו פארמיידן די קינדער פון קענען האבן צוטריט דערצו.
נאך די ווארעמע ווערטער פון רב שליט"א ,איז פארגעקומען דיסקוסיעס צווישן די דיינים
און די עסקנים פון "גדר" ,וועלכע האבן אויף די פילע אנפראגעס פון די חשוב'ע ודיינים שליט"א,
וואס האבן געוואלט גענוי ארויסהאבן די פרטים ופרטי פרטים אין די געביטן ,פארשטיין געגעבן
פארשידענע טעכנישע ענינים פונעם פילטער ,און דערביי אויך פארענטפערט אלע פערזענליכע
פראגען א.ד.ג.

אייער קינד
איז צעמישט...

איינצלהייטליך איבערגעגעבן אלע פרטים און
פונקציעס פונעם וועד ,ווי אלע פעולות ווערן
דורכגעפירט מיט א דעת תורה ,לאור הוראות
קודש פונעם רבי'ן שליט"א ,וועלכער איז דער
פוסק אחרון ביי אלע האקעלע באשלוסן.
ער האט בטוב טעם ודעת ערקלערט די
אייגנארטיגקייטן פונעם "גדר פילטער" ,מיט וואס
זי שטייגט אלץ איבער אלע אלגעמיינע גוי'אישע
'גוטע' פילטערס ,אלס גדר מעולה פאר'ן געברויך
פון ערליכע אידן .ער האט אויך מיטגעטיילט די
כלליות'דיגע לעוועלס וויאזוי דער "גדר פילטער"
איז אוועקגעשטעלט געווארן ,צו שטעלן גדרים
וסייגים מכל דבר רע.
באזונדער האט ער אויסגעשמועסט די
שטארקע אויפטוה פון חותם הכשרות ,די צוויי
ערליי זיגלעך "גדר מעולה" און "גדר" ,וועלכע
זענען דעזיינט געווארן ארויפצושטעלן אויף די
כלים ,וואס ברענגט מיט זיך א געוואלדיגערר גדר
און אויסנאמליכער אויפטוה להבדיל בין איסור
להיתר ,סיי פאר זיך זעלבסט ,אוועקצושטעלן א
גדר אז מ'באניצט זיך נישט נאר מיט א כשר'ע-
כלי ,ווי דער רבי שליט"א האט דערמאנט בתוך
דבריו פארגאנגענעם כ"א כסלו ,און סיי לתועלת
פון די קינדער אין שטוב ,אז זיי זאלן אויפוואקסן
מיט דעם יסוד ,צו ניצן נאר א כלי מיט א חותם
הכשר ,און צו קענען מבחין זיין דער חילוק צווישן
סמארטפאונס וואס איז אסור ,און אופנים וואו
ס'איז יא פאראן א היתר ,דהיינו בהכרח גדול לצורך
מסחר מיט א גדר פילטער ,און אזוי ווייטער.
דאן האט גענומען דאס ווארט הרה"ג ר'
בנציון לאוב שליט"א ,דומ"ץ ביהמ"ד ישמח
משה וחבר ועד הרבנים פון גדר ,וועלכער האט
מיט פייערדיגע ווערטער ארויסגעברענגט דער
פליכט אוועקשטעלן די גדרים וסייגים לשמירת
גדרי הקדושה .ער האט איבערגע'חזר'ט די
הארבקייט פון ניצן אינטערנעט אן קיין "גדר"
מעולה ,און בדברים כדברונות ארויסגעברענגט
אז די חשוב'ע דיינים ויושבים על מדין שליט"א,
זענען די ריכטיגע שלוחים נכונים ,וואס קענען
אסאך אויפטון בהלכה ובעצה ובהדרכה ביים
ווארימען ציבור אנ"ש ,וואס זוכן באמת צו פאלגן
און אוועקשטעלן דויערהאפטיע גדרים עליהם
ועל זרעם.

ער הערט כסדר ,אז א סמארטפאון איז אסור,
וויאזוי זאל ער זיין פארשטיין אז זיין 'טאטע'
פארמאגט יא א כשר'ע כלי?...

חשוב'ע "ועד הרבנים" פון "גדר" באגלייטן
אלע פעולות בהלכה והדרכה עפ"י דעת תורה
מיט גרויס כבוד ווערט באגריסט די חשוב'ע "ועד הרבנים" פון "גדר",
סניף וויליאמסבורג ,וועלכע זענען נתמנה געווארן בעידודו ובברכתו הק'
פון כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א ,צו באגלייטן אלע פעולות פון "גדר"
מיט א תורה'דיגן שטאנדפונקט.
דער חשוב'ער ועד הרבנים באשטייט פון אויסגעקליבענע חשוב'ע
רבנים וגבורי חיל מפני עדתינו הק' ,ה"ה :הרה"ג רבי נפתלי הירצקא צוויבל
שליט"א ,ראה"כ ורב ביהמ"ד ברך משה; הרה"ג רבי קלמן האלבערשטאם
שליט"א ,מנהל ישיבה לצעירים; הרה"ג רבי בנציון לאוב שליט"א ,דומ"ץ
ביהמ"ד ישמח משה ור"מ ישיבת באר התורה; הרה"ג רבי ישראל בער
שטיין שליט"א ,מו"ץ בקהלתינו הק'.
דער חשוב'ער ועד האבן זיך אריינגעלייגט בעובי הקורה אין אלע
אנטוויקלונגען פון "גדר" .די רבנים האלטן מיט אלע פרטים ופרטי פרטים.

איינדרוקספולע אסיפה ביי
כ"ק מרן רבינו שליט"א מיט הנהלת "גדר",
ועד הרבנים פון "גדר" און הנהלת המוסדות
אין די טעג האט מען זוכה געווען צו פרישע חיזוק ועידוד אין
די הייליגע פעולות ,נאך אן אן איינדרוקספולע אסיפה וואס איז
פארגעקומען דעם פארגאנגענעם דינסטאג נאכט בביתו נאוה קודש פון
כ"ק מרן רבינו שליט"א.
ביי די אסיפה האבן זיך באטייליגט די חשוב'ע הנהלת "גדר" פון
דאהי אין וויליאמסבורג ,דער "ועד הרבנים" פון גדר סניף וויליאמסבורג
און חברי הנהלת מוסדותינו הק' ,וועלכע האבן אינפארמירט דעם רבי'ן
שליט"א איבער אלע מאמענטאלע אנטוויקלונגען פון "גדר" .דער רבי
שליט"א האט ארויסגעוויזן גרויס קורת רוח אויף די שטארקע פארשריט,
און באזונדער אויפגענומען מיט צופרידנהייט דער באריכט איבער'ן
שוואונג ביי סמארטפאון-באניצער לצורך מסחר ,ארויפצושטעלן דער
"גדר פילטער" אויף זייערע דעווייסעס ,כפי קריאת קדשו פון רבי'ן
שליט"א.

באזונדער ווערט אפגעהאלטן א וועכנטליכע זיצונג ,ווי מ'גייט דורך
אינאינעם אלע אישוס און שאלות בנוגע גדר ,און זיי געבן כסדר גענויע
אנווייזונגען פאר די עסקנים און חברי הנהלה פון גדר ,לדעת הדרך ילכו
בה ואת המעשה אשר יעשון.

דער רבי שליט"א האט מאציל געווען ברכת קדשו פאר אלע עוסקים
במלאכת הקודש ,אז מ'זאל זוכה זיין צו ווייטערדיגע הצלחה און סייעתא
דשמיא אין אלע פעולות קדושות.

זעלבסטפארשטענדליך ,אז כל דבר קשה ווערט געברענגט אל
ראש העדה ,צום רבי'ן שליט"א ,וועלכער גיבט חוות דעתו ,ועל פיו ישק
כל דבר.

די ווארימע דברי חיזוק ועידוד פון רבי'ן שליט"א האט פארברייטערט
די פייערדיגע אטמאספערע ,וואס נעמט ארום אלע עסקנים וכל קהלה
קדישא הדין ,אוועקצושטעלן פעסטע גדרים לקיום דורותינו.

התרגשות'דיגער
אויסדרוק פון
רבינו שליט"א:

"איך וויל
אויך
האבן א
חלק"!

אין די זעלבע צייט וואס "גדר" מאכט שטארקע פארשריט בתוככי
קהלתינו הק' דאהי אין וויליאמסבורג ,פראגרעסירט "גדר" אויך מיט
העפטיגע אנטוויקלונגען אין קרית יואל ,מיט די צוזאמענארבעט פון
הנהלת הקהלה והמוסדות.
מיט געציילטע טעג צוריק זענען די דארטיגע עסקנים אריינגעגאנגען
אל הקודש פנימה ,איבערצוגעבן אן אפדעיט איבער די פעולות אנצושליסן
דעם ציבור אין "גדר" ,צו כשר'ן די כלים און ארויפשטעלן די זיגלעך ,עפ"י
תקנות הקהלה והמוסדות.
דער רבי שליט"א האט זיך פאראינטערעסירט איבער די דעטאלן
פון גדר אין קרית יואל ,וויאזוי ס'האט זיך איינגעשטעלט דער אפיס
און דער גדר פילטער ,און הערנדיג איבער די גרויסע סכומים וואס איז
אינוועסטירט געווארן אין די פראיעקטן ,איז דער רבי שליט"א קענטליך
זייער איבערגענומען געווארן.
צו די איבערראשונג פון די עסקנים ,האט דער רבי שליט"א דערביי
ארויסגענומען א גרויסע סכום געלט פון טאש און דאס פערזענליך
איבערגעגעבן פאר די עסקנים ,זיך אויסדרוקנדיג מיט התרגשות "איך וויל
אויך האבן א חלק אין די הייליגע ארבעט"!!! און דאן גאר ווארים מעודד
געווען די עסקנים פאראויס-צו-גיין מיט די פעולות און אנגעוואונטשן
ברכות לרוב.
די עסקנים זענען ארויסגעגאנגען מיט גרויס התפעלות און באגאזשן
חיזוק.

"גדר" קדושה!

המשך מעמוד א'

ער איז צוריקגעקומען אין ישיבה נאך
סוכות ,אנהייב זמן ,דער זעלבער בחור וואס
ווען ער האט זיך געזעגנט פון זיין מנהל סוף
זמן איז ער געווען פון די בעסטע בחורים,
איז ער געקומען צו זיין מנהל און האט זיך
פשוט אויסגעוויינט איך קען שוין נישט קומען
לערנען ,איך קען נישט לערנען ,ער האט אים
דערציילט וואס דא איז פארגעגאנגען ,ער האט
זיך צעוויינט.

א
האבן
באמת
ס'דארף
"....ווער
טאשן-קאמפיוטער )סמארטפאון( ,דער דארף
ארויפלייגן א "גדר פילטער" .אן דעם טאר ער דאס
נישט האבן ,ס'איז ממש אן איסור ,ועל זה נאמר
ויראת מאלקיך .א איד וואס האט אין זיך יראת
שמים און ער וויל האבן א ערליכע שטוב ,מוז
ארויפלייגן  -ס'איז א חיוב גמור  -ארויפצושטעלן
דעם פילטער )גדר( אויף אלע כלים"...

דער מנהל האט גערופן דעם טאטן ,ער זאגט
אים" :דו ווייסט דו האסט גע'הרג'עט דיין זון,
ביסט א מערדער! ,"...איך? וואס האב איך געטון?
"האסט געגעבן פאר דיין זון א סעלעפאן?" ,איך
האב סתם א טעלעפאן געקויפט פון ווערייזאן,
איך ווייס נישט וואס איז שלעכט...

)מדברות קודש כ"ק מרן רבינו שליט"א,
במעמד אדיר כ"א כסלו העעל"ט(

ArtisticGraphics

ועשית ככל אשר יורוך!

מוזט איר האבן
א סמארטפאון
פאר פרנסה?

(מדרשת הגה"צ אבד"ק סאטמאר מאנסי שליט"א,
שלשת ימי הגבלה קרית יואל תשע"ג)

דאן גייט אריבער צום
"גדר סענטער",
אוועקצושטעלן
אייער "גדר"!

62 Rutledge St.

)718.384.3337 (718.38GEDER

כבוד חכמים ינחלו
רב ברכות שגורות מעמקי לבבינו ,לכבוד האי גברא רבה,
העוסק בלב ונפש למען הרבות פעלים
לתורה וקדושה בקרב קהלתינו
הרב הגאון
שליט"א
רבי
רב ביהמ"ד ברך משה ד'סאטמאר וראש כוללנו תורה ויראה
וחבר וועד הרבנים דמפעלינו

נפתלי הירצקא צוויבל

לרגל שמחת נישואי בתו תחי'
למזל טוב

האט ער אים דערציילט וואס דא איז
פארגעגאנגען ,פשוט כפשוטו ,דער טאטע האט
געגעבן א באמבע אין די הענט פון זיין זון ,ער
האט ניטאמאל געוואוסט ,דער טאטע האט
ניטאמאל געוואוסט אז מען דרוקט די קנעפל,
יענע קנעפל ,אהין אהער ,קומט מען אן ...א
תמימות'דיגע טאטע האט גע'הרג'עט זיין זון ,ער
איז א רוצח ,א רוצח בשוגג ,ער האט גע'הרג'עט
זיין זון ,אפגעשאכטן"...

ברכת מזל טבא

לכבוד האברך היקר והנעלה ,מאוד נעלה,
עושה ומעשה בלי ליאות לטובת מפעלינו

מו"ה ישראל מאיר קליין

הי"ו

מחשובי העוסקים בחברת "גדר"

לרגל שמחת הולדת בתו למזל טוב

רוב נחת דקדושה

מול מע"כ ידידינו הדגול והמפואר ,מוכתר בכל מדה ותואר,
העומד לימינינו בעוז ובגבורה ,בכל עת בתדירה

מו"ה יואל לעווי

הי"ו

לרגל שמחת תגלחת בנו למז"ט

יא! אפילו א פשוט'ע פאון ,וואס
מיר האלטן נישט אלס שעדליך;
מיר ווייסן אז ס'איז אפגעשלאסן פון
אינטערנעט-פארבינדונג דורך די
סעלפאון-דילער ,קען אבער אין פאקט
פארוואנדלט ווערן אין א שעדליכע
וואפן אויב מיר שטעלן נישט אוועק די
ריכטיגע שמירה ,ווי דער מציאות האט
שוין קלאר איבערצייגט ,אז כיטערע
קינדער קענען טרעפן א וועג אריין...
דערפאר גייט אריבער צו "גדר",
צו מאכן זיכער אז אויך אייער פשוט'ע
פאון איז פולקאם אפגעהיטן!

