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ז‰ לעומ˙ ז‰
ביט‡ ‡˙  ע˘"˜  ב‚ליון  מ‡מר ‰מערכ˙ 
‰˙חו˘‰ ‰פו˜„˙ רבים מ‡˙נו ערב ˙חיל˙ 
‡ל‰,  בימים  כיˆ„  ‰˙ור‰;  במבˆרי  ‰זמן 
כ‡˘ר פור˜י עול ומר˘יעי ברי˙ מנסים בכל 
‰˙ור‰,  מבˆרי  חומו˙   ˙‡ ל˜ע˜ע  כוחם 
‰נר‡‰  ‰מרנין  במחז‰  ˘וב  לחזו˙  נזכ‰ 
בחוˆו˙ינו מ„י ˘נ‰ ב˘נ‰, בימי ר"ח ‡לול. 
‡˙ר  בכל  עיר  ˘ל  לרחוב‰  ˘ייˆ‡  מי  כל 
ו‡˙ר, יחז‰ ב‰˘˙‡ו˙ בבני ‰˙ור‰ ‰נו‰רים 
‰˜„ו˘ו˙,  ‰י˘יבו˙  ‰יכלי  ‡ל  ב‰מוני‰ם 
מ˙וך ˙˘ו˜˙ וח˘˜˙ ‰לב ל‰˙עלו˙ ב˙ור‰ 

וביר‡‰ ב˘נ˙ ‰לימו„ים ‰בעל"ט.
וככל  ז‰,  לעומ˙  ז‰  ‡מנם,   ‰˘˜ ‡כן, 
‚וברים  כך  בעולם,  ‰˜„ו˘‰  ˘מ˙‚בר˙ 
"ל‰כעיס'ני˜ים"  ‡ו˙ם  ‰טומ‡‰,  כוחו˙ 
בפריח˙  לר‡ו˙  מסו‚לים  ˘‡ינם  למיני‰ם, 
כ„י  ˘ביכול˙ם  ככל  ועו˘ים  ‰מ„ר˘,  ב˙י 
ו‡ברכי  ‰י˘יבו˙  בני  ˘ל  ר‚לי‰ם  ל‰ˆר 
‰ללו  ל˙ור‰.  חיי‰ם  ‰מ˜„י˘ים  ‰כוללים 
מנ‰לים מז‰ זמן רב ‡˙ ‰מלחמ‰ ‰מחפיר‰ 
נ‚„ עולם ‰˙ור‰, ומייחלים ל‰‚˘ים ח"ו ‡˙ 

˘‡יפ˙ם ל"רי˜ון ‰בריכ‰", עפ"ל.
למרב‰ ‰כ‡ב, ל‡ מ„ובר ר˜ בפור˜י עול 
כי  סו„,  ז‰  ‡ין  ‚מורים.  ובחילוניים  ˙ור‰ 
מ‡˙  ע˜יף  לסיוע  לפעם  מפעם  זוכים  ‰ללו 
‰מחנ‰,  ב˘ולי  ומ˘ונים  ˘ונים  מ˘˙"פים 
ב˙˜־ ו„וברי‰ם  „ע˙"  ˜לי  "חר„ים  „ו‚מ˙ 

˘ור˙ ‰פסול‰ על כל ‡‚פי‰. ‰ללו פועלים 
˜רך",  "‡˘ר  ˘ל  ‡רס  ‰טל˙  ב‡מˆעו˙ 
‰˙ור‰,  ‰יכלי  ˘ל  ב„רכם  וזלזול  פ˜פו˜ 
על  ‰‡ברכים,  וכוללי  ‰˜„ו˘ו˙  ‰י˘יבו˙ 
 ˙˘„˜‰ ˘ל  „˜„ו˘‰  ‰ל‰ט   ˙‡ לˆנן  מנ˙ 
מנסים  ‰ם  בב„  ב„  כ‡˘ר  ל˙ור‰,  ‰חיים 
חומ˙ ‰‰˙ב„־ על  ולערער  מחיˆו˙  ל‰פיל 

˘ל  רע‰  ‰˘פע‰  למנוע  כ„י  ˘נבנ˙‰  לו˙ 
‰חבר‰ ‰כללי˙.

‡ך ‡לו ו‚ם ‡לו רו‡ים כי מזימ˙ם ‡ינ‰ 
‰˙ור‰  ‰יכלי  ˘מים  ובחס„י  בי„ם,  עול‰ 
כלי  כל  כ‡˘ר  בלע‰"ר,  לפרוח  ממ˘יכים 
ל‡  יוˆר עלי‰ם ל‡ יˆלח, כי מובטחים ‡נו̆ 
ע„  זרענו  וזרע  זרענו  מפי  ‰˙ור‰  ˙י˘כח 

עולם.

יל„ ˘נ˘כח ברכב ‰סעו˙ 
ב‡˘„ו„  - חולı ע"י ‡זרחים 

מ‡˙ מ˘‰ רובין■ 
˘י˘י  ביום  ברכב ‰סעו˙  ˘נ˘כח  בן 5  יל„ 
מים  ‰‡חרון - חולı על י„י ‡זרחים כ˘בחס„י̆ 

מˆבו טוב, ל‡חר ערנו˙ ˘מנע‰ ‡סון.
˘נ˘כח  י„י ‡זרחים, ‡חרי  על   ıחול ‰יל„ 
במ˘ך זמן מ‰ ברכב ‰סעו˙ ברחוב ‡לי‡˘וילי 
‰חירום  כוחו˙  ‰וזנ˜ו  ולמ˜ום  ב‡˘„ו„, 

ו‰רפו‡‰.
‚ננ˙  ˘ל  ערנו˙‰  כי  עול‰  ‰‡ירוע  מפרטי 
ב‚ן סמוך, ‰י‡ ˘מנע‰ ‡סון כב„ חליל‰. ‰י‡ 
וזי‰˙‰ ‡ו˙ו  יל„  ˘ל  בכי  ˘מע‰  מ‰‚ן,  יˆ‡‰ 

ב˙וך רכב ‰‰סעו˙ ‰ס‚ור.
‰יל„ חולı כ˘בחס„י ˘מים מˆבו טוב, ור˜ 

עם סימני ‰˙ייב˘ו˙ ˜לים.
מ˙נ„ב רפו‡י סיפר כי "כ˘‰‚ע˙י לזיר‰ נ˙־
˜ל˙י ביל„ כבן 5 ב‰כר‰ מל‡‰, ל‡חר ˘˘‰‰ 
זמן ממו˘ך לב„ו ברכב ‰‰סעו˙ ‰ס‚ור. בסיוע 
רפו‡יו˙  ב„י˜ו˙  לו  ערכנו  נוספים  מ˙נ„בים 

בזיר‰, מˆבו ‰ו‚„ר טוב".
במ˘טר‰ פ˙חו בב„י˜˙ נסיבו˙ ‰‡ירוע.

ונ‰י‰ ‡נחנו וˆ‡ˆ‡ינו יו„עי ˘מך ולומ„י ˙ור˙ך ל˘מ‰

ע˘רו˙ ריבו‡ ‡ברכי ‰כוללים, בני ‰י˘יבו˙ 
ו˙למי„י ‰˙"˙ים חוזרים ל‰יכלי ‰˙ור‰ 

למעל‰ מ-3000 ˙למי„ים מˆיבור ˙ור˙י ‡יכו˙י מ˙חילים ‡˙ לימו„י‰ם במוס„ו˙ 
‰חינוך ‰ח„˘ים ˘נוס„ו על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘ ˘ל עˆמ‡ו˙ חינוכי˙ מל‡‰ ומוחלט˙
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‰˜ור‡  ‰˘ופר  ˜ול  עם  יח„ 
‡לפי  מ‡ו˙  ‰יום  חוזרים  ‡לול, 
‡ברכי ‰כוללים, בני ‰י˘יבו˙ ויל„י 
י˘ר‡ל,  ˙פוˆו˙  ˘בכל  ‰˙˘ב"ר 
˙למו„ם,  ולב˙י  ‰˙ור‰  ל‰יכלי 
 ,'„ ב˙ור˙  ובער‚‰  בח˘˜‰  ל‰‚ו˙ 
ליר‡˙  וי‚יע‰ ‰מבי‡ים  עמל  מ˙וך 

„' ול˙י˜ון ‰מי„ו˙.
עם סיום ימי בין ‰זמנים ‰נ‰ו‚ים 
פר˘‰  בין  רווח  ל˙˙  „נ‡  מ˜„מ˙ 
‰˙ור‰  לומ„י  ˜יימו  ב‰ם  לפר˘‰, 
ו‰ו‚י‰ ‡˙ ‰כ˙וב: "ו˜ווי „' יחליפו 
כוח", מ˙חיל ‰יום זמן ‡לול ב‰יכלי 
‰˜„ו˘ו˙  ‰י˘יבו˙  ‰כוללים, 
ני˘‡˙  ז‰  ביום  ‰˙ור‰.  ו˙למו„י 
במיוח„ ‰ב˜˘‰ ו‰˙חינ‰, ‰˙פיל‰ 
˘נזכ‰  י‰ו„י,  לב  מכל  ו‰ˆיפיי‰ 
ב˙ור˙ו  עינינו  י‡יר  ‰˙ור‰  ˘נו˙ן 
וי„ב˜ לבנו במˆוו˙יו, לייח„ לבבנו 
‰‚„ול,  ˘מו   ˙‡ וליר‡‰  ל‡‰ב‰ 

למען ל‡ נבו˘ לעולם וע„.
ו‰י˘יבו˙  ‰˙"˙ים  בו‚רי  ‡לפי 
לימו„י‰ם,  יחלו ‰יום ‡˙  לˆעירים 
בי˘יב‰  ומי  לˆעירים  בי˘יב‰  מי 
ˆע„י‰ם   ˙‡ ‰יום  ויˆע„ו  ‚„ול‰, 
‰ר‡˘ונים ב‰יכלי ‰י˘יבו˙, ‡פופי 
˘‡יפו˙ עיל‡יו˙ ל‰ˆלח˙ם ב˙ור‰ 
וב˙י˜ון  ‰מוסר  ב„רכי  וביר‡‰, 
‰מי„ו˙, ל‡ורם ˘ל רבו˙י‰ם ר‡˘י 
ו‰מ˘‚יחים  ‰י˘יבו˙ ‚„ולי ‰˙ור‰ 

˘ליט"‡.
ל‰ˆר  ‰˘לטון  ניסיונו˙  ‡ף  על 
ב‚זרו˙  ‰˙ור‰,  עולם   ˙‡ ולˆמˆם 
על ‰„˙ ו‰חינוך, ובפרט ב‚יוס בני 
על  ו‰ˆער  ‰כ‡ב  לˆ„  ‰י˘יבו˙; 
בר˘˙  ˘נפלו  מבני ‰י˘יבו˙  ‡ו˙ם 
ובפח ‰י˜ו˘ ‡ו˙ם טמנו ל‰ם ז„ים, 
ועולם  „˘מי‡  לסייע˙‡  ‡נו  זוכים 
ול˘‚˘‚,  לפרוח  ממ˘יך  ‰˙ור‰ 
ול‰וסיף  ‰˜„ו˘‰  ‚בולו˙  ל‰רחיב 

ספסלים לבי˙ ‰מ˜„˘. 
‰˙למי„ים  במספר  ‚י„ול  מלב„ 
‰וו˙י˜ו˙,  לי˘יבו˙  ‰מ˙˜בלים 
נפ˙חו ‚ם ‰˘נ‰ עו„ מ˜ומו˙ ˙ור‰ 
‚„ולו˙  וי˘יבו˙  לˆעירים  י˘יבו˙ 
לימו„  מס‚רו˙  עם  יח„  ח„˘ו˙, 

ח„˘ים ל‡ברכי ‰כוללים. 
 ˙‡ ‡ופפ˙  מיוח„˙  ‰˙ר‚˘ו˙ 
בפעם  י˘ר‡ל ‰זוכו˙  נ˘ו˙  רבבו˙ 
בˆ‡˙ו  בנם   ˙‡ ללוו˙  ‰ר‡˘ונ‰ 
ל‰יכל‰  ‰ור˙ו  וח„ר  ‡מו  מבי˙ 
˘ל ˙ור‰, ללון בעומ˜‰ ˘ל ‰לכ‰, 
ל‡ור‰.  ולזכו˙  מ„וב˘‰  לטעום 
˙פילו˙י‰ן ביום ‰˘י˘י ‰‡חרון לוו 
‰פעם בעו„ „מע‰ רו˙ח˙, ע˙ עמ„ו 
ב‰˙חננן:  ‰„ול˜ו˙  ‰נרו˙  מול 
'וזכני ל‚„ל בנים ובני בנים, חכמים 
ונבונים, ‡ו‰בי „', יר‡י ‡' ומ‡ירים 
ובמע˘ים  ב˙ור‰  ‰עולם   ˙‡

טובים'.
ב˜רב  ˘ורר˙  מיוח„˙  ˘מח‰ 
 ıב‡ר ‰˙ור‰  בני  מ˘פחו˙  ‡לפי 
‰לימו„ים  ˙חיל˙  לר‚ל  ‰˜ו„˘, 
במוס„ו˙ ‰חינוך ‰ח„˘ים ‰‰ולכים 
‰‡חרונו˙,  ב˘נ˙יים  ומו˜מים 
‰˙ערבו˙  מכל  חורין  בני  ב‰יו˙ם 

 ıחפ‰ ‰˘לטון  ˘ל  חינוכי  ופי˜וח 
‰‰˙ב„לו˙  חומו˙   ˙‡ למוטט 
‡ורח   ˙‡ ול˘נו˙  מ‰חילוניו˙, 
חירו˙  ‰חר„י.  ‰ˆיבור  ˘ל  ‰חיים 
כספי  עול  בנטיל˙  כרוכ‰  ז‡˙ 
‡לו  מוס„ו˙  כ‡˘ר  ביו˙ר,  כב„ 
מ˙˜ˆיבי  לחלוטין  מ˙נזרים 
כמובן, ‰נ‰‚˙  ומוס„ו˙י‰.  ‰מ„ינ‰ 
נע˘י˙  ופרט  פרט  בכל  ‰מוס„ו˙ 
רבנו  ˘ל  וב‰כוונ˙ו  ב‰ור‡˙ו 
‡ויערב‡ך  ‰‚ר"˘  ‰י˘יב‰  ר‡˘ 
‰עס˜נים   ˙‡ ‰מלוו‰  ˘ליט"‡, 
ובברכ˙ו  בעˆ˙ו  ‰מנ‰לים  ו‡˙ 

ל‰ˆלח˙ם בכל מכל כל.
כך  על  מעי„ים  ‰נ˙ונים 
ו˙למי„ו˙,  ˙למי„ים   3000 ˘מעל 
מ˙חילים בימים ‡לו ‡˙ לימו„י‰ם 
חינוך  מוס„ו˙  לע˘רים  ב˜רוב 
בירו˘לים  בר˜,  בני  בערים 
ובמו„יעין עילי˙, ב˙למו„י ‰˙ור‰, 
‰חינוך  בב˙י  לˆעירים,  בי˘יבו˙ 
וב‚ני  בסמינרים  יע˜ב,  בי˙  לבנו˙ 
על  מוכיחים  ‡לו  נ˙ונים  ‰יל„ים. 
מעמ„ו  ועל  ‰˙ור‰  עולם  עוˆמ˙ 
ˆיבור  ˘ל  וב‡יכו˙,  בכמו˙  ‰ניכר, 
מ˘פחו˙ בני ‰˙ור‰ ‰מבינים בעם. 
‰לימו„ים  ˙חיל˙  ל˜ר‡˙ 
סופר  ˘וחח  ‰ח„˘ים,  במוס„ו˙ 
עם  '‰פלס'  ‰˙ור‰  עולם  בט‡ון 
‡ף  על  ‰מוס„ו˙,  ממנ‰לי  כמ‰ 
פוס˜˙  ‰בל˙י  וטרח˙ם  טר„˙ם 
בימים ‡לו, על מנ˙ לנסו˙ ל‰עביר 
‰עיל‡יו˙  מ‰˙חו˘ו˙  מעט 
‰יסו„  ‡בני  ‰נח˙  ˘ל  ו‰נ˘‚בו˙ 
ב˘ר˘ר˙  ‰נוספ˙  ‰חולי‰  לטוויי˙ 
‰„ורו˙ ˘ל מסיר˙ ‰˙ור‰ בט‰ר˙‰ 

וכנ˙ינ˙‰ מסיני.
עוב„ים  ע˘רו˙  ˘נמסר,  כפי 
כמעט  ‰‡חרון  ב˘בוע  עמלו 
 ˙‡ ל‰כ˘יר  ביממ‰,  ˘עו˙   24
ילין  ברחוב ‡בינועם  ‰מבנ‰ ‰רחב 
˙למי„י  מ‡ו˙  ל˜ליט˙  בירו˘לים, 
פו˙ח  ˘‰יום  יע˜ב"  "˙פ‡ר˙   ˙"˙
ב˙פיל‰  וברע„‰,  ב‚יל  ˘עריו   ˙‡
י„י‰ם  מע˘י   '„ ˘יˆליח  וב„מעו˙ 
ו‡ור‰,  ˙ור‰  ˘ערי  ל‰ם  וייפ˙חו 

˘ערי ˜„ו˘‰ ויר‡‰ ט‰ור‰. 
בכ‡ב  נ‡לˆנו  מ˜ום  "מחוסר 
פנו ב˘בועו˙  ל„חו˙ ע˘רו˙ ‰ורים̆ 
יל„י‰ם   ˙‡ לר˘ום  ‰‡חרונים 
ל˙"˙", ‡ומרים לנו ב‰נ‰ל˙ ‰˙"˙. 
"כל ‰ניסיונו˙ למˆו‡ מ˜ום מרווח 
˘בע˙  מסיבו˙  ˆלחו,  ל‡  יו˙ר 
˘מח˙ פ˙יח˙ ‰˙"˙ ל‡ רˆוי ל„בר 
עלי‰ן. ‡ך ‡נו מו„ים ל„' על ‰מ˜ום 
˘מˆ‡נו, ועל כך ˘ממ˘ ביום ˘י˘י 
ל‰˘לים ‰מל‡כ‰  ‰‡חרון ‰ספ˜נו 
ל‰כין ‡˙ ‰מ˜ום ליום בו יחלו יל„י 
יוו‰ לנו  פיל˙ם ב'˙ור‰̂   ̇˙‡ ˙"˙‰

מ˘‰ מור˘‰ ˜‰יל˙ יע˜ב'".
יע˜ב"  "˙פ‡ר˙  ˙ור‰  ˙למו„ 
בבני בר˜, פו˙ח ‡˙ ˘נ˙ ‰לימו„ים 
‰כפיל  ל˙"˙  ו‰רי˘ום  ‰˘ני‰, 
‰בי˜ו˘  ב˘ל  זו,  ב˘נ‰  עˆמו   ˙‡
‰ר‡˘ונ‰  ˜יומו  ב˘נ˙  בעיר.  ‰רב 
‰ח˘וב   ˙"˙‰ לעˆמו  רכ˘  כבר 
‰מרוב‰  ב‰ˆלח˙ו  ו˙‰יל‰  ˘ם 
בס"„, בכל ‰כי˙ו˙, ובו‚ריו מסיימי 

‰יכלי  ספסלי   ˙‡ יחב˘ו  ח'  כי˙‰ 
‰י„ועו˙  לˆעירים  בי˘יבו˙  ‰˙ור‰ 

ו‰מˆוינו˙. 
ב‰נ‰ל‰   ˙"˙‰ ‰˙ברך  כן  כמו 
ובˆוו˙ ‰ור‡‰ ‡˘ר ‰וכיח  רוחני˙ 
ב˘נ‰  ˘‚י„ל  ב‚י„ולים  עˆמו   ˙‡
ברכ‰  לר‡ו˙  נטוי‰  י„ם  ועו„  זו, 
‰‰נ‰ל‰   - ‰בנים'  ‡לו  ב'עמלנו 
טומב˜  ‡לי‰ו  ר'  ‰ר‰"‚  ובר‡˘ם 
 ˙‡ ˘כמו  על  ‰נו˘‡  ˘ליט"‡, 
מ˘‡ ˘ני ב˙י ˙למו„י ‰˙ור‰ בבני 
‰מפ˜ח  ומ˘נ‰ו  ובירו˘לים,  בר˜ 
‡י˙מר  ר'  ‰ר‰"‚  בב"ב  ‰חינוכי 
יח„  נפ˘ו  ˘ליט"‡, ‰מוסר  מוס˜ט 
ל‰ˆלח˙  ‰‰ור‡‰  ˆוו˙  כל  עם 

‰יל„ים ב˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים.
על  "‰מרכזי"  ‰˙ור‰  ˙למו„ 
‰מזרחיו˙  ב˘כונו˙  ‰˜ו„˘  ט‰ר˙ 
‰ו‡  ‚ם  זוכ‰  עילי˙,  מו„יעין 
בחנוכ˙  ˘עריו   ˙‡ ‰יום  לפ˙וח 
˘לו˘ ‰כי˙ו˙ ל‚נים ומכינ‰. חברי 
‰ו„‡˙ם   ˙‡ לˆיין  בי˜˘ו  ‰‰נ‰ל‰ 
‰˙פיל‰  ו‡˙  ‰עבר  על  ל‰˘י"˙ 
לר‡ו˙  ל‰ˆליח  ˘יזכו  ‰ע˙י„,  על 
ומ˙חנכים  ‚„לים  ˙למי„י‰ם   ˙‡
‡בו˙ינו  ובמסור˙  ‰˙ור‰  ב„רך 
רבנו  ברכ˙   ˙‡ בˆיינם  ורבו˙ינו, 
ל"‰ˆלח‰  ˘ליט"‡  ‰י˘יב‰  ר‡˘ 
בכל  ‡ו˙ם  ‰מלוו‰  כל"  מכל  בכל 
˘‰רי˘ום  ב˙˜וו‰  פעולו˙י‰ם, 
‰‚ן  לכי˙ו˙  ו‰מוˆלח  ‰מבורך 
במ˘ך  וי˙רחב  ימ˘יך  ו‰מכינ‰, 

‰˘נים ‰בעל"ט. 
‰פו˙ח  ח„˘  ˙ור‰  ˙למו„ 
‰˘נ‰ ˘לו˘ כי˙ו˙ ‚ן ומכינ‰, ‰ו‡ 
נוו‰  ב˘כונ˙  ‰חיים"  "נפ˘   ˙"˙
ח„˘ים  במבנים  בירו˘לים.  יע˜ב 
י„יים  רחב  ˘טח  על  ˘‰ונחו 
מ‰˘כונ‰  ˙למי„ים  כ-70  ילמ„ו 
ב˙פיל˙  ‰מלווים  ומ‰סביב‰, 
‰‰ורים ורבני ‰˘כונ‰. ב˘יח‰ עם 
מרוב‰  רוח  ˜ור˙  ‰ובע‰  ‰ורים 
˘נבחרו  ‰ח˘ובים  מ‰מלמ„ים 
בעלי  מ‰ם  לחנך ‡˙ ˆעירי ‰ˆ‡ן, 
בחינוך  ˘נים  ע˘רו˙  ˘ל  ניסיון 

יל„י י˘ר‡ל.
"‡נו חווים כל יום ניסים ‚לויים, 
מופל‡‰  „˘מי‡  סייע˙‡  לˆ„ 
‡ומר  ˆע„",  בכל  ‡ו˙נו  ‰מלוו‰ 
‰רב חיים רוחמ˜ין, נˆי‚ בני ‰˙ור‰ 
ספר  בי˙  ומ˜ים  בר˜  בני  בעיריי˙ 
בעיר.  ‰˙ור‰  לבני  יע˜ב"  "בי˙ 
רבנו  לי  ˜ר‡  כחו„˘יים  לפני  "ר˜ 
עליי  ו‰טיל  ˘ליט"‡  ר‡˘ ‰י˘יב‰ 
‡˙ ‰מ˘ימ‰ לפ˙וח ‡˙ בי˙ ‰ספר 
ב„בר  ‰עוס˜ים  כל  מ‡ז  ‰ח„˘. 
מ˘˜יעים מ‡מˆים עיל‡יים מסביב 
˘ל  ולפ˙יח˙ו  ל‰ˆלח˙ו  ל˘עון 
בי˙ ‰ספר, בבחיר˙ ‰נ‰ל‰ חינוכי˙ 
ו‰טובים  מ‰מעולים  ‰ור‡‰  וˆוו˙ 
ור‡וי  ‰ולם  מ˜ום  במˆי‡˙  ביו˙ר, 
ובכל  ל˜ליט˙ ‰˙למי„ו˙,  וב‰כנ˙ו 
„˘מי‡  לסייע˙‡  זוכים  ‡נו  ז‰ 

מופל‡‰".
"‡ני  מוסיף:  רוחמ˜ין  ‰רב 
מילים  מספר  ולומר  לעˆור  חייב 
˘ל  ר‚יל‰  ‰בל˙י  ‰‰˙מסרו˙  על 
‰רב  „י„ן,  ו˘לוח‡  „רבנן  ˘לוח‡ 

‰עומ„  ˘ליט"‡,  כרמל  מנחם 
‡ם  ו˙חום,  עניין  בכל  לימיננו 
ובבחיר˙  ב‡י˙ור  ‰ח˘וב  בסיועו 
‡ם  ‰ספר,  בי˙  למ˘כן  ‰מ˜ום 
בל˙י  ובסיוע  ב‰כוונ‰  בעˆ‰, 
לסיום  ‰˙חומים".  בכל  ר‚ילים 
ל‡י  רוחמ˜ין: "‡ם ‰י‰  ‡ומר ‰רב 
ובחוב‰  בˆורך  ספ˜  מבינינו  מי 
˘נו„ע  מ‰  ‰רי  ‰מוס„ו˙,  לפ˙יח˙ 
ב‚ני  ˘˜ור‰  מ‰  על  ל‡חרונ‰  ר˜ 
ובכפיי˙  עלי˙,  במו„יעין  ‰יל„ים 
לסמינרים,  ˙למי„ו˙  ˜בל˙ 
 ˙‡ ע„ים  כ‡לף  ומ‡˘˘  מוכיח 
˘יוכלו  ‰מוס„ו˙  לפ˙יח˙  ‰סיב‰ 
מל‡‰  חינוכי˙  בעˆמ‡ו˙  לפעול 

ומוחלט˙".
‰סמינר  ‰נ‰ל˙  עם  ‚ם  ˘וחחנו 
עילי˙,  במו„יעין  יע˜ב"  "בי˙ 
‚ם  ל˜יומו.  ‰˘ניי‰  ‰˘נ‰  ל˜ר‡˙ 
˘ל ‰בנו˙  מˆיינים ‡˙ ‡יכו˙ן  ˘ם 
בפרט  ‰סמינר  ב˘ערי  ‰ב‡ו˙ 
למוניטין  זכו  ˘כבר  ‰עוב„‰  ל‡ור 
בעיר  ‰˙ור‰  בני  מ˘פחו˙  ב˜רב 
בי˙  ‰ספר  בי˙  ‚ם  ובסביבו˙י‰. 
ממ˘יך  עילי˙,  מו„יעין  בעיר  יע˜ב 
‰˙פ˙חו˙ו,  ו‡˙  ‰˙רחבו˙ו   ˙‡
בעיר  ‰מ˘פחו˙  טובי  כ‡˘ר 
‰ספר,  לבי˙  בנו˙י‰ן   ˙‡ רו˘מו˙ 
ל‰‚יע  ו‰˜ו˘י ‰רב  למרו˙ ‰מרח˜ 

מרחבי ‰עיר לבי˙ ‰ספר.
יע˜ב  "בי˙  ‰יסו„י  ‰ספר  בי˙ 
ירו˘לים",   – בני ‰˙ור‰  למ˘פחו˙ 
‰נפ˙חים  ‰ח„˘ים  ‰מוס„ו˙  כי˙ר 
על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘, מיוע„ למ˘פחו˙ 
בחינוך ‡יכו˙י  בני ‰˙ור‰ ‰חפˆים 
בכל  לבנו˙י‰ם,  מ˙פ˘ר  ובל˙י 
פי˜וח  מכל  ל‰˙נערו˙  ‰˜˘ור 
חיˆוני וכפיפו˙ ל‰ור‡ו˙ ‰˘לטונו˙ 
ל‚בי ˙כני ‰לימו„ וס„רי ‰לימו„ים.  
‰ו˘‚  רבים  מ‡מˆים  ל‡חר 
פולין  רמו˙  ב˘כונ˙  רחב  מבנ‰ 
על  ‰ספר  בי˙  י˜ום  בו  בירו˘לים, 
בפר˜  ˘נר˘מו  ˙למי„ו˙יו,  מ‡ו˙ 
זמן ˜ˆר מ‡ז ‰‰חלט‰ על ‰˜מ˙ו. 
 ˙‡ ‡ח‰"ˆ  ‰יום  יפ˙ח  ‰ספר  בי˙ 
˘נ˙ ‰לימו„ים, ז‡˙ במעמ„ מר‚˘ 
בי˙  ‰נ‰ל˙  ב‰˘˙˙פו˙  ומיוח„, 
‰ספר, רבנים ו‡י˘י ˆיבור, יח„ עם 
ו‡מ‰ו˙  ‰נרחב  ‰‰ור‡‰  ˆוו˙  כל 

‰˙למי„ו˙. 
‰‡ירוע  ˘ל  ‰ר‡˘ון  חל˜ו 
‡ח‰"ˆ,   4:00 ב˘ע‰  י˙˜יים 
‰‰ור‡‰  ˆוו˙  בין  ‰יכרו˙  במפ‚˘ 
 5:00 וב˘ע‰  ‰˙למי„ו˙,  ו‡מ‰ו˙ 
˘ל  ‰מכוב„  ‰מעמ„  יחל  ‡ח‰"ˆ 
‰‰ורים  כ‡˘ר  ‰ספר,  בי˙  פ˙יח˙ 
למרום  עיני‰ם  נו˘‡ים  ו‰˙למי„ו˙ 
לכו  יע˜ב  "בי˙  ב‰ם:  י˜וים  ˘‡כן 

ונלכ‰ ב‡ור „'".
˙פוˆו˙  בכל  ‰חר„י  ‰ˆיבור 
מיוח„˙  ˙פיל‰  ‰יום  נו˘‡  י˘ר‡ל 
‰˙ור‰  בני  כל  ˘ל  ל‰ˆלח˙ם 
ל‰˙חנך  ˘בחרו  יע˜ב,  בי˙  ובנו˙ 
˘יפעלו  ‰‡יכו˙יו˙  במס‚רו˙ 
˘יזכו   - מל‡‰  חינוכי˙  בעˆמ‡ו˙ 
˘˙ולים  ל‰יו˙ם  „˘מי‡  לסייע˙‡ 
בחˆרו˙ „', ל‰מ˘ך ˘ר˘ר˙ מסור˙ 

‰˙ור‰.


