
 יום אחדות יהודי עולמי

 קריאה לאחדות יהודית לאומית

ארגון עולמי מתארגן , הקשים העוברים על העולם היהודי ובפרט אחינו ישבי ארץ הקודש םעקב הזמני

כדי , קהלות מכל מדינות העולם יהיו מקושרים על ידי קשר וידאו ביום שיקבע .לקביעות יום אחדות יהודי עולמי

הזדמנות ננצל לתפילות ובקשות רחמים על  אותו. שכבותיהת בין כל עם בני ישראל ללהראות ולהכריז אחדו

.מצב עם ישראל בכל מקום שהם מאבינו שבשמים  

כשכל איש יהודי בכל מקום כולל הדורות הבאים  .הרבה אנשים חושבים בדעה שארגון כזה ראוי ונחוץ בזמן זה

.יביא הדבר לאחדות ביניהם, ישמעו מרעיון זה  

דרום , איחד יהודים מאסיאכינוס זה . א "נית ליום מיוחד זה בנוי על כינוס דומה שהתקיים בשנת תשסהתכ

דברי חיזוק  ושמעו אמרו  תהילים בזמן אחד בשלוש יבשות אלו יהודים מרחבי העולם . אפריקה ובריטניה

.ומוסר מגדולי ישראל  

מוה כזה יהיה מעמד היסטוריה שו, הכינוס יתקיים באותו  יום ושעה בכל מדינות העולם שיש שם קיבוץ יהודים

.לא היתה מאז בריאת העולם  

כמה ארגונים . אינו יכול לצאת אל הפועל לולי עזרת והשתתפות כל שכבות הציבור וכל המגזרים, יום מיוחד זה

 כל .לם כבר הודיעו על השתתפותם באירוע מיוחד זה שאין לו שום ענין או קשר פולטייהודים מרחבי העו

.ברצון ובכבוד הראוי המשתתפים מוזמנים ומבורכים   

אנו מקוים ומצפים שכל שכבות הציבור וכל המגזרים והישבות , לאור חשיבות היום והאירוע בזמן זה לעמנו

כל קהילה  .זה אכן יווצר יום אחדות לאומי  רךדוב, ומוסדות התורה וארגוני ציבור ישתתפו בה בהמוניהם

יראה האחדות של ת כך . שיפורסם להתאחד עם כלל ישראל במועד את חבריו שיבואו וישתתפו  ידרבן וארגון 

.עם ישראל בתפארתה שכמוה לא נראתה  

יחוד של אנשים מכל שכבות הציבור שהתכנסו למטרת האחדות בלי שום מטרות אהנהלת הארגון הוא 

מרכזיים ברחבי העולם אך אין להם שום כוונת למטרות  אירגונים האנשים האלו מקושרים לכמה . פוליטיות

.נםואירג  

.רשימת חברי ההנהלה יפורסם אחרי ששאר הקהילות והאירגונים יודיעו על השתתפותם במעמד מיוחד זה  
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