גגםב
ׅגט!
המרכז למורשת מרן
ׅזׇׇ ׅהמ ׄםמ םא גלה לׄםד
אךד ׆ׄד לׅה ךכ וח םא"ׄ

גטזא אגׇ ג ׅמלמ גלד .מהזמ הזל 'ׇׅל ׇׅל' – גוׇ םא גלד ז"ׄ ׅךזלמ .טלכ
'מאׇמ לׄםהב אךד' – וכל גכל זא מאׇמ ב םא לׅמה לׄםהב אךד גאטה  350םה.
לד מלה 'כׅי ׅמ וח' .׆ג“ אםׄאמ וטל גלד ז"ׄ הומב אםׅמ אאב .גד אךׄמ
וטלב .םזל מל הוב .טךמ גל מלה אגםׅ ׅםׅב .׆אהמ םׅזב .טלכב גׅךזב
ׅלמב .םמח טזא גאׄ זב גזלמ 'כא גלד' –  140.000-גׄהב גׅלב אגלד.

ׅםהמ 'מםז"ׄ כב ׄל׆ד אׅד אםא,
ׅגל אטי אא זב ׄמ מל ׇמ
ׅל הה ,ׅל םא םאב ׅׄ.
ׇל  ׄ ׅזךב ׇל גטאׄ םא גלד טוכ
ׇלׄ ,םל לׅ א ׅה םלׄא אב אׄל
׆ׇא ,אׄ ׄ זלמ לׄםה הל מטׄלמה,
לׅה זׇׅ וח ךכאא".

 מא גט
גלד ז"ׄ ׄ ׅׄ ם׆ׇא ׄמ ׇל א ,ׅׄ
םכב ׄמה גזטל .ׇז אא ׅל ג ה
ׅזׅל 70 ,מאגׇב ׅםׅמ טלמ וחׄ ,םל
אׄ  ׄטםלמ אהו זׇ מאגׇ ׄב אׄ
ךׄ ׄל ׅגכג.
גלד ,זׇ ׅג ךזלמ ,זׇ כׇב ׆א זםלב
א ׅמ אגׇ ׅםׅמ טלמ וח ,כׇם
ׄמ א  אגזד זב .ׄ  א אגלכב
אזלב אםׅב הׇב , גהו ׄמ
אׇב כהב מל גׅ׆לב אמאגׇ מל
םׅמ ,ׄמ ׅהמ אׅמ וטל םא ׅמ זכׅ.
גםב א גט ׆ׇא .גםב א גלד
ז"ׄ אט ׇל םאב אׇז ׅׄ מלׄ .ב
ׇׅל זׅל ׇׄב  גטׇ אםׄ ׄמ ׅמ
אמאגׇ ב ,ל םב ׇׄב ׄז"ט םׄ ׄה
מאגׇ ב א ,

ׅ" גא גךט ׄ םׅה ךׄ מאגׇ
גבׄ , םאטמ  א מד מאגׇ ב...

ׄםל מגג ׇל אב ׅמלמ '
ׄאט ׄהםב ׄםל זא ׄלך גׄלךמ גל,
גטלו ,גגלכ ,גׄא׆'ל ,גמהו ,גזלכ
גםׄל גׇהמ זלׅ ,ׇ אהד ׄמ זטל םא
ׄלי כׇם זב מגגמ גטאׄ ׄםל
מ הו ׅבׄ ,מ כׅאה לם גׅׄמ
ׅׄמה ,אזׇׅ ׄמ ' ׅמגגמ אאׄ א
גמ .אךזלהׄ ,הם םאד זׅל ׄמב
זא ׇמב ,הךא ׄמ מגגמב אלז ,אגׇ
ׄמב ׅא םלכ ׅך אׄלי ,לכ םב ה
ךלב אמה׆ ׇבׄ , ׄד ׅׄלי
כׇם גמל אה אמ א זגב .
גםטמ םאגמ א אׇׅׄד...
גאד אׇב ׄהב ׇזב אכלׄ ׄמ טוכ
ׄמ ׇז ׇ אזכ ׅגד ׄהכך
םזא זא גכׇׄ ,מ ׄמ גםט ׄםל ׇ
םההו אמׄ ׆ב ׅםׄ זכ ׅא  ,זב
ל׆ם גאׄ ׄגה" :םגז םלׄא ' ׄאכה '
ׇׄ!!!".

ׄב ׄה אׄ ׄטזא  טכ הטם
ׄמ א  לׄ גלד גא זה ,אׄ א  זׇ
אלם .גלד ,זב א ׆ׇאמ להמ
זךגמ מלהמ ,זםלמ
ׄאט וטלב ככב
ׅג ,זאב זגא אאׄ
אׄמ ׄח ׅגהב כםב,
גהב םא זהמ,
גאגמ גול ,ו׆ל
ׄמ ׄמב וטלב,

לׇ ׄא זב אךא הםגמ ׅׄמ,
אל ׅהב ׇׅׄב ׄא ׅׄב
םׅםגב .זא ׄח כםב
ׄגב גךׇ םאד
םב מהא ׄא אׄ
כׇג ׄמ ׅגםלמ
מלהמ ,ג ם
ׄךא גלד ז"ׄ גכל
טלהו גםב  גׄא
ׇׅכ ׄמ גםטמׄ .
ׄ אאׄ טׇ גלׄ
ׅגטזא,
גם
םהםׄא גׇז ,םׅ,
ם" טכ הטם םא
וטלׇבׄ .ב ׄה אׄ
טזא זם ,ג ׇז ג 
ׇׅל ׅׄ" .וח ׄמ גםט םה ׄמ
ׅא ג  "ׄב ׄד ׆ׇב ׄד מםב".

ל׆ם םׄ אב ׅׄׄ לב ׇׄ׆ אא
גולב.

זב םלׄא א ׅגאגמ לג אגזד
לטׄמ םא גלד
ׅׄ ׄד וטמ לם א זב ׄא גלד ז"ׄ,
ׅׄ  מׅׄ ׅגכךמ ׅמכטמ גאג
זא  .גאג ׄםל הא זב םלׄא א
ׇׅםב ׄלהב םא גלד זא ׇׄגמ.
ׅגד ואמ ׅג ׇם ׄאא םהמ מםז"׆,
כׅא זב םלׄא ׅךזל לׅ ׄמ ׅםל זא
ׇלׇלמ ׅגךׅ םא גלד ז"ׄ .אטמז כׅא
ואמ גׅ ׄל א׆גל...

ׅׄׄ ,גה׆ הזלי ,טוכ םאׄ 
גמ
גׄ זׇ אג ׄלד ,אׄ ה אׄ םכ ,זם
א םׅאמ אל ׄמ זל אםה .ׄ
 אב ׅא ז מזךגמ אגזד מלמה
כׇם גולמ אׇלמ ׅׄב ׅגכלמ
אאׄ זכגב טםלמ ,אגזד ׅׄל אאב
ׅה םׅמ כׇםמ.
ׄ  גכל ׄא א זה
םלׄא  הםׄמׄ .ח ׄא
ׄםל גזאב אׄ הט׆ם זג,

זםלמ זךלמ מטא זהכמ הזל ׅא לׅ
ׄלי זאב ,וטל מאב לׅב הכלׄ
ׇׅגזמ ׅׅמ זא ׇ זםלמ ׄאטב
גםלׄא ,לׅב ׄח מלג גד גב אגלד
ז"ׄ ׅזה םׄ זם ׅגד  ׇׅלב
מל גזאבׄ ...טהב לׅב גםלב
ׇגב אב הםׅלׄ .הםב ם
גווב ׇׄ זב םה זםלמ

םהב זם םאב ׅהב .גםטמ לׅמ ךׄ
ׄמ
ׄהלה
גׅמ ,א
אגזד
לטׄמ
םאג םא
גלד.
ם גל
ׇטו ז"
ׄל׆ד ׄאט
זאה מטא – טלכ
מאב ז"ט ׄממ םג
םא גלד ,אכ ׅזךלמ
םהמ ,ׅׅמ הומ
ׅגכגמ גלב...

 םׄל זב ׅׄב םגהז גגה אאגׇ
מל ,ׄ ׄגל אׅה לׅהב
׆ׇאבׄ" :ב ׄהה א אאגׇ מל
אג א ב?!".

׆ל ׄ גאטה ׄד ׄמב
לםׄב אלל ׄל
׆ל ה׆ל ,ׅב גל הגל ׆'
ׅגל-םד םהמ מםז"ׇ כךמ
אׄל ךמ ב כׅאה אה ׄמ
ׅםל כם גא :גלד ׄהה - - -
גלד זא ׅוזל
ׄלׄאב הך ׄמ גךכב!

םגג!!

זב א  גב אםגז ׅםל כם
גל ,זאב ם ׅזׇה .גאב הזמכ
גטה .גא טה כך הל ׅׄא ׆ׇא.

אׄל כלׄמב םא ׆ׇא
םא"ׄ
םלׄא
אמכ ׅכׇםמ ׅמ הומ אכׅא זא
זךגה םאׄ אׇׅל ׅׅמ הומ ׅכלׄמ
מל ,ד אכׅא ׄמ םׅמ  10ׇכמ אטה גד
אלטׄמ םא גלד ,ׇטו גׇזמ גׇמ
גׇזמ זא  ,ׇׅכ ׅׅמ הומ
ׅגכגמ גלב.

א

זךלמ מטא אׄ הזל גזב
ׄל׆ד ,ׅמ זךלמ מטא
׆ׇאמ מכג ׅא ׄמל
ׄמל .אה אׄ המל ׄאׄ אזל
אוז א םהמד.

ׅאמ םא גלד
לׄה ׄמ מךׄמ
אׇׅלב זאב גלד
גול ׄמ הטם א
!

"ׄב ׄהה א אאגׇ
מל אג א ב?!"
םטל כד א ׅגךׅ םא גלד,
ׄ הׇז א גט לטׄב םא

זכמ םׅל ׆ד הלׄ הםגז גא כך
טה .ׅׅמ אב א אםגז ךמ
הלׄמ" :--ׄ-ה ך-ל-ה ו-א א-ה ך-ל-
ה!" ׄםל לׅב אׄ ׇזב ךׇ אזכא ׄמ
ׅםל הלׄ גא...

לׄה ׄמ זםלמ
ׄאט ׅה מל ,טל
׆ׇא םא גלד ז"ׄ,
ׄםל ל זאב
לׅמ ׅגם זםלמ

םהב לׅמ ,׆ׇא ׄמב ׅג ׇׄ .מ הׇב
םא ׄמב ׅזא ׅמב ׄמב אגׇ גלד ז"ׄ
ׅג לטׄ ,םל ב זגׇב ב ׅד ׆ׇא
מאגׇ גב םׇׅל .גב גׅל וטלב,
ׇהב ,לׄם אאב לׄם םׅמ .ׄח ׅל
םׅמ םׅב לׄםה ׅגאמ מל,
ם גזׇ זא זמׇב ׆ׇא.
ׄ אׄ לכ ׅה מל  םב , םב ׄהםב גא
םׅמ גא לגב ,לׇב ,ׇמב אׄגב,
גולמבׄ ,ה ׇמב ,ׄח זלׅב (!).
א םׇל אא גׇהמ זאב ׅמהמ
א טטאלמ ,ׄח מכםלמ םטזא
א ג אגזד םלמ ׇגמ םא גלד ז"ׄ,
מ ׅא גׇ זא ׄגמ ,גׇז אא ׄמ
 מל אגׇ.
ׄמ א זהכמ למ ׆ד  ,לׄה
אה .כלׅ אגאד ׄם א ׅׅ ה ׄל
גמ םא גלד ,זכ "ׅׄׄ ,אג זׅמה?".
טמׄב א ׅה  ׄד גזךל א םא
מל ,זא ׄח טםמ ׄםל טם
מכםלמ אהמ ׄמ םג םא גלד א ,
זם  א זד ההזב גׇב זא זמב.

ל׆ז כׅל  ל׆ז כם גהםׄ .ד זמ
ׄהה הטלׇב גגלד אזאב ,זׇ ׅגל ׅׄ
גם ךׇכה.
זכמ םׅל ׆ד םׅל זמ ׄמ אׅ מל
גגכׇב.
"ג--ל—ד!" ,ג--ל--ד!" זכ ׄהםב ׄםל גוׅׅ
אגכב כׅל .ׅׅמ כלזמ אׅ ,הגד ׆ט
ל םא גלד ׅד ל׆ׅ זטל...

גגםב ׄמ ׇל ׅזךג
זמ אא ׆ׇא הךל ׅזאב .ׅ זאה
אגאׄמ ׄמ! גׅמה אגם ׄמ גלםמ
ׇׄל םא גלד ז"ׄ ,אגם ׄמ ג םזא
גול ׄמ הטם א ג  :א׆ׇא מל
אׇׄל ,אל ׄמ זל אםה.
אגזד גל הזא כׇם  ,טזא ׄל׆ד אׅד
אםא אאׄ אׄמ.

גט םאׄ מטוכ אזאב!
זאה אׇזמ ,םׅב ׆' ׅגל-םד 'מםז"ׇ
גט םא גלד אׄ טוכ ,גט  אׄ
מטוכ אזאב!

גט זׅל אׇה כהמׄ ,אה ׄהםב
טזב גהוב אמ אאמ ז"ט גזם
ׇל םא ׆ׇא ׇל .זאה אטזא אםב  ׅא
מ ׇ םו םאב אׄ טא טוכ אא
םב ׇׅל גםׄטמ כׇםמ םא גלד ז"ׄ.
גׅמה אגם אטי ׄמ טוכ ׅלב
םא גלד ז"ׄ ,אׇׄ׆ אׄמב ׄא ׄםל אׄ 
זׇד אמכלׅ אׅלׄ זאב ,ׇׅׅ ׇׅׅ ׆ב
אזאמ ׄמ לגמב להמ םא ׅׄלב ׅה
םׅמׄ ,םל זה ׇל זמׇ הםׄמ ׄאב.
ׄדׄ ,ל׆ד אׅד אםא הא זא זךג אזםמ
א םׅאמ אגם ׅמל םׄמ ׄמ גלםמ
ׄגממ םא גלד ,אהא ׄמ גםהמ אלׅב,
אגם ׅגטזא ׅלב.

׆אד גלד גׄל םלׄא
ׅםׅמ לׅזמ אטלמ םא גלד ז"ׄ א
אךׄמ אׄל גזב ׄל׆ד גוח םׅז אל
םא גלד ז"ׄ
הכלׄ ׅםב
"גלד גׄל
םלׄא" ,ׅ
גׅׄב
טוכ
ׄגלמ זא
טלםמ םׅז,
גז גה׆מ לׅב.
ׅגׇל טוכב גםכזמ זׇׅ לׅ םא
'גד אךׄמ וטלב' םז" ׄל׆ד ,ׅזׇׅ
 גאכב טוכ םא גלד זא א" גאׄמ
םׅמ ,זב כךל גזגב אטוכמ א,
גוׅלב ׅךל הטאׄ .ׅזכׅמ גׇל ,
כה א ׆אד גכב כׅז ׄךא לׄם אאב
ׇהב.

המד אׄד אמאׇמ לׅמה לׄםהב אךד
ׅםא םאה ׅגזלמ מל 'כא גלד':
 058-3257777םא 81

׆אד  ךׄ אׄל ׅהוח זא ׆אד םׅז
טטאׄל ךׄ אׄל גׄ גזאב זׇ כׇב
טלמ םא גלד ,הכלׄ ׅםב "אׅד אםא"
םג םא ׄל׆ד .ׅ׆אד  גׇלב גׇב
ׄםל ט ׄמ ׆אד אזאד םׅמ ׅׅ זא
ךׅל , ג א ׅאד זהב.

טלכ מאׇמ לׄםהב אךד
ׅד גׇלב םהב ,כה א םב גׇל
"מאׇמ לׄםהב אךד" ,גׇל גׇ ׄםל
ׄ אכ ג"טלכ מאׇמ לׄםהב אךד"
גטזא ז" ׄל׆ד ,גהא
ׅךל הטאׄ ז" לׅ ׄל
ׅׄ ךד ך" .ׇמ א
 טלכ אׅ
מל ׅךׅל.
ׅטלכ 
זׇׅ
ׄל׆ד (זׇׅ אׄ כא ׅאא) אוכל ׄמ מאׇמ
ב םא לׅמה זהכ ל לׄםהב
אךד ׄםל ה טׄל םׅ זא וׄ
גגאמב גאטה  350םה (!) זׇ אגה ׄה.
א גלׄםד ׆ׄד לׅ גם ׆אׄה א",
זׇ אׄלד גלה לׄםד אךד ׆ׄד לׅ
ךכ וח םא"ׄ ,גה ׄמ ׄל׆ד זא א
ךזׇ םזא.
אךזלה ,לׅב גזב אׄ ׇזב זא ׆ׇאמב
מלהמ להמ םא לׅמה וטלׇב
גםׅל גב ,גםב  אב אלזמ
ׅםׇמ לב .ׅזכׅמ ׄמ טזא ׄל׆ד אל
אאא ךׅל ׄמ
׆ׇאמב.

ׅד מל גול לׅ ׄל ׅׄ ךד ך"
םזלב גלמכב גזההב ׅםא םאה
ׅכא גלדׄ ,א המד אהו ׅא ל׆ז
אׄד ,םב ׄ גאגׇ גוטל זא כלמ
ב גלםמב םא לׅמה לׄםהב
אךד.

 טלב ׅםׅמ ׅאאב ׅלׅ ׄלי,
ׄךאב הלםג ׅׄלב ׅל םׅמ.

ׅא ׇם גׅׄמ מםׅ אממ גׇׄ
גלׅמה לׄםהב אךד ׅ'כׅי ׅמ וח',
ׇ אל אךׅל ׆ב ׄמ ׆ׇאמב זהכמ
ׅמל ׅטוכמ א.

וב ם"ו גםהמ אז"ה גלד
גׇ אׄל טלמ םא גלד ז"ׄ ךׄ ׄל׆ד
אׅד אםא ׅג׆ד טזאמ אזא
הםגמ .ׅד מל מכב וב ם"ו גםהמ
ׅגזה םא גלה לׄםד אךד ׆ׄד לׅ
ךכ וח םא"ׄ םׄגל םׇׄ ׇׅל ׆ׇא
 זם המ ל ׆ׇא אגלד ז"ׄ.

׆ג" אםׄאמ וטל גלד
ׅגם גׅךז  ,מכׅא טהמ לׅמ ׅגכׇ
ׄל׆ד גאאב םׅמ ,ד גׄהםב טלב
אאכמ וטל םא גלד אאׄ מםאב ,ׅזכׅמ
כךךב גךׅ אא כם.

גׅךז אגׇ א וטל םא גלד
ׅהוח ,זל ׄל׆ד אׅד אםא גׅךז ׇׄל
אזא הםגמ ל ,ׅ אכ זא זךגב
גׄמ (!) ׅׄלב ׅל םׅ אאגׇ א ׇׄ
ׄמ ׇׄ גוטל כׇםב םא גלד ז"ׄ (זב
גכלמ) ממ מלמ "אל א ׅ,
אזםמ א המ ל" .אטהב לׅב מכׅא
ׅגכׇ ׄל׆ד ,ׅהוח אזםלמ 'הך׆ גלד' ׄםל

א'׆ג" אםׄאמ וטל גלד'  -ג ךטד:
054-7308779

אׅד
ׄל׆ד
אםא הזמל
כב
אטהמ,
"׆ג" אםׄאמ
וטל גלד"ׄ ,םל
גםׄא גהו
וטל
ׄמ
כׇםב םא גלד,
וטלב
םׄל
אב אׄל

ז"ט טוכמ ,אםׅמ
אאב לׅב ,ד גםׄא ׄמב
אׄהםב טלב.

לד מלה 'כׅי ׅמ וח'
"כׅי ׅמ וח" ךׄ אׄל גׇ
ׇם ׇׅם ז"ט גלםמ
אזא הםגמ םא גלד ז"ׄ,
ׅזׇׇ ׅהמ ׄםמ םא
גלה לׄםד אךד ׆ׄד לׅ
ךכ וח םא"ׄ.
כׅי  ׄ ׅזךב מׅ זמ
אזהה א גה׆ ,ׅ גׅׄב
מׅ ׇ מםׅמ גגלד טוכ
ׇל ךכ"א ,ד מםׅמ ג׆ׇא מאגׇ
גב ׇׅלה,
ׅלׄםב גלה
אךד
לׄםד
׆ׄד לׅ ךכ
וח םא"ׄ ,ד
זלב,
גלׅה
ׇהב טוכב,
גך"ב גׅל
וטלב.

מל גל ׅםהמ םג .כהלו גׇ
םהמׅ ז" גלה לׄםד אךד םא"ׄ.
ׅוזמׄ ׇםגׄ אׄ גׅהמ ׅאא , כׅי 
אׅ מל ׄךא םל מל ,ׇהב
גך"ב ,לׄם םׅמ ,טוכב גׅל
וטלב .ׅא ׇם לׅב ב גךטב אלׄמ
אזד ׅ (גזהד אךד םאב גמׅׄב ׅׄמ ךל ׅ
ב ׄגלב "ׄהה גב אכׅי ׅׄ").

זא גׇלב םהב ׅכׅי ,הוח אׄלה
גׇל גׇ ׅאזׇ ,הכלׄ ׅםב "ם"מ
לׄםד אךד" ,ׅ זה גלה לׄםד אךד
םא"ׄ זא םׄאמ הםאמ אגזלמ.
אכלׄמ םהמ םג ךׄ
אׄל גזב כׅי ׆אד
גׇ ,ׄ "כהלו מל
ׅםׅזמ"
גל
גוׅל אׄל
אלׅ ׄמ
"ם"מ לׄםד אךד" – גׇל גׇ ׅאזׇ ׅכׅי ׅמ וח
ׅ זה גלה לׄם"א םא"ׄ אםׄאמ הםאמ אגזלמ.
םׄאמ המד אטהמ אׄל׆ד :לׅ ׆ׄד לׇד  8\9כלמ ׆מׄ . אטכוׄ 08-6815497 : אׇׄ"א7156775@gmail.com :

מהזמ הזל 'ׇׅל ׇׅל' – גוׇ םא
גלד ז"ׄ ׅךזלמ
ׇׄ ׇׅלב ׅאב ם ׅגלד טוכ ׇל
ךכאא" ׄ – "םזלב!".
לׅׅמ םא םזל מל ,א גול גול גלד
ז"ׄ ׅגם  ,ׅׄלי ׅא זאב א .לׅב
אׄ ׇזבׄ ,ׅא א
 מא ׅךזלמ,
ׅ"ׅלמ ׇלםמ הזל
םלׄא".
ם גלד גׄל
ךכאא"
זהה
הזל ךזל אגב
ׅםׅמ טלמ וח
מׅ"י ,כב ׅםהמ
'מלך" אט"כ (ׅמ ׅ׆א גם זםל ׅאׇׅ) ׇ
זב ׅל ל' ׇׇ םלׅׄה ל' םאב ׅםם
ׅל ׄםל הזׇ אה ׄמ ׅלב ךזלב
אםׄ גׇׅלמב ,אׇלם ׅטה כא זב זׇ.
ׅא ב םׅמ  גמׄוטב ׅלב ׅכׅך
 , אגׇב ׅגם םזמב (!) לם" זא
טלם ,אׄל גד  ׇלם ׄמ ׇלםמ ׇׄ
גד ׅלב ׅׅלמ ׇלםמ ,א ׇׄ ׅמל.
אׇלםמ ׄא  ג׆זב ׅלב גםׅמ טלמ
וח מׅ"י ׄח גםׅמ ׄלמ ,
גכםׅב אכא הזל ׄםל ׇׅל ׄאכב ב
ךׄב גמ ׆לה.
ׅל ' ׅוזמׄ ׇםגׄ גלׅ ,׆ׅל
מׇז ׅכלׅ ךׅל אגאׄמ מׅ ,זא
ׇׅל גלד ז"ׄ ׅא ׇגהמ ,זׇׇ ׅלב,
ׅׄלב מאגׇ גב אמׅ ׄמ ׇםב,
אזאמב זא ׆אד.

אטממ והח "ׇׅל ׇׅל" ׅגכב ג׆ל ׆:
 052-7156775ׅד םזמ  1-5א 3.5-ׅךלב.

ׄ זׇד אׄ כב ׄל׆ד ׄםל זׇׇ ׇלׅד ׄמ
ךזל ךׄד ,אׇלם אטה זב ׇׅל מל ׄםל
כׅא הםגמב ׅל וה.
"ׄב ׄד ׆ׇב ׄד מםב"ׄ .מב ךזלב ,ב
ׄםל זמׇב אה׆ ׄמ זב ׇׅל ׅׄ,
ׄהה ךלב אםל ׄמב א.
אםב  ׄל׆ד אׅד
אםא ׄל ׆ׅל אך
אא זא זךג ׄמ
גב םׅ "ׇׅל
ׇׅל" ,גב ׄםל ׇג
ׅגמהמ אׄמ ׅלמ
ׇלםמ ׄםל וׇ גלד
ׅךזלמ .ׅגאׄמ םהב
זםל ׇם אטלמ םא
גלד ז"ׄ הטמ והטב לׄםהב םא
טלכ.
ׅא םׅמ כׇם גמׄוטב אגזא גגׄמב
ׅל םׅמ גואׄב ׅט ׅא והט
"ׇׅל ׇׅל" ׅלׅ ׄלי ,גב ׅאא םׅמ
גב ׅםׅמ זךג ,אגׇב ך םז לם"
זא טלם ,אׄל גד ׇלם ׅל ׄםל ׆ז
מל.
׆לאמ גמכגמ ׅד גםממטב ׅטלכ.
ׄמ מזאמ םׇׅׅל  גז
ׄ ׄטםל אמׄל זא
גםממטב
מׅ.
לׅב גוטלב זא
גלׅ
מזאמ
םׇׅׅל ,םׅל ' ׆ז
גד ׅ ב אב
אךׄ ׄמ טהךׄא
םׅב ך ,ג
ם ול זׇ ב.

וב ם"ו זאג אז"ה גלד ז"ׄ
ׅגאׄמ םה אומאכמ.
ׇם כׇב ב לד אגלד זלמ לׄםה
ךכאא" ךׄ גזלמ כא גלד ׄל׆ד אׅד
אםא אגםג ׇׄל :אוב ם"ו מאגׇ
ׅׅא םאב אזא הםגמ םא גלד ל ךׇכ
כׇם אׅל.
ׄאט מאגׇ/ׅה םא גלד ׅא לׅ ׄלי,
הזה אגםג , מ ׆אב ׅא אאב
א םׅמ כׇםמ זאב האב גלד
ׅז ׅ׆ׅל ׅגם א גב ,ׅטל ׅג
ׄלהב זא ׇׄגמ...
אגזא גםאם גׄמ גוממ םאגמ (!),
מל ג 7.000-ׇט ׆גלׄ ,האגׇ ז" ׄאט ׅה
מל ,גב םהלםג ׅגזלמ גגםׅמ
ׅכא גלד ,גב םהלםג ׄךא םל זםלמ,
גםב גׄמ ׄםל  טלב ׅאאב
ׅםׅמ כׇםמ.
גזׇ וב אגׇ ,הכׅז א׆' ׅגל-םד ,ב
ומאכמ םא גלד אםג גלגב .אגׇב
מׅכם אזׇד זא וב גומ ׄ ׇח
םאכ זא זךגב ׅגזלמ מל 'כא גלד'.
ׅהוח ,גלמ גזלמ כא גלד מכםל ׄא
גםממטב ,ׇׄ םוג אאגׇ ׄמ םאכ
זא זךגב.

ׅזכׅמ וב,
מכב ׅו"ׇ גזגׇ
גלםב ׅמל גאׄ ׇ ,ׅגו׆למ םזל
םׅז ׅאד םא גלה לׄםד אךד ׆ׄד
לׅה ךכ וח םא"ׄ ׅגך"ם טלםמ 
םל ,םממט ׅ לׅהב ׆ׄהב ,׆ׄד
׆ׇא לׅ לׅׄד ׄאׅ םא"ׄ לׄם גוׇמ
ׄל ב ׅל גזךמ ג מלׄ ,םל
הםׄ גׇׅלמ כׇם ,ׇׅל זא ׇגמ זהכמ
םא גלד ז"ׄ ׅל׆ם לׅ ,גז םׇגזמ ךׄ
גזה .זׇ ׄ ׇׅל זא םׅמ םא ׇח
׆גלׄ ,זא גזלמ הטאׄ 'כא גלד' ׄםל
ׄ "גז הג" (אםה םא לׅ) אׄל
ומאכמ םא גלד ,םזׇד ׄטםל אםגז ׄמ
כא ל םא גלד ׅא הםׄ הםׄ ,ׅא
א א ,ׅא זמ םז םלכ לךב...
׆ב ׆ׄד ׆ׇא לׅ ׅל םל׆ׄ םא"ׄ לׄם

ׅׄמ ׅמ ׇד ׅלםאב הא אכ ׅגזגׇ.
ׄ ׇׅל זא  םאׄ גךה םב ׆ׇא ׅםלׄא
םאגׇ אזא הםגמ א  לׅ ׄאטב םא
ׇט ׆גלׄ ,םגלד  א ׅזכׅמ  םא ׄא
םםממט ׅאגׇ םגב ׄמ ׇגמ גא
זהב ,םׄטב אמ גמ.
גםגם ׅכׇם הׄגד םא גלד ,לׅ ךׅ ככ
םא"ׄ םממח ׆ב ׄ ׅוב ,וטל זא
מגׇמ זךג םא גלד גגׅ לׄםד .זא
׆ׇאמ זךג ,זא לׄמ םגב םא גלד
ז"ׄ .ׄד גכב אׇמ א זא א זל
וז ׄםל גוז אה ׅגולמ גל לׅ
גׄךל םא גלד ז"ׄׄ ,םל גמטלוגב גׇ
ׇם ׅ'כׅי ׅמ וח'.

ׄמ גומ ׄלה ,וב ׅׄל םׅ
לׅ זל ׅׄ ךד םא"ׄ גאא 'גׄגל
גלׇ' ׅלםאב.
ׅוח גזגׇ ל ב ׅ׆לא םהזל
ׅד א גםממטב זא ו אא םא ,₪ 10.000
ד זא מהמ "ׄךלמ מל" ,ׄא ה׆ם ׄא
גלה לׄם"א םא"ׄ כׅא גׇ ׄמ
טלוב ,כׇם ׄםמ זא וטל גוטל םא
לׄם"א.
ׄמ זלׅ ה ל"׆ ל' םז ׆ׄד םא"ׄ
ׅהזגמ גׇמ םא ׇז אא...
גזגׇ םׇל ׅאד ,ד זׅל ׅםׇל  ׅכא
גלד ׅלׇ ,אגׄמ ׄאט ךטב גׄהב
ׅלׅ זאב.

שיר לשלחן שבת
לכבודו של מרן עטרת ראשנו זצוקללה"ה
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ׇֹול ( .)2כָ ַגּה הַ ְט ִש ְאָך ַל ִ.
טֹווכ ִ
גֹולָ ,ג ָלד ּוׄ ֵ
ֶׄא ָׄ ִֶׅׄ ,א ַל ִֶׄ ,א ִ
ֵד ּוׄ ׆ְ ׇֹוא ַ ַצ ִ ִכבֵ ,ד ּוׄ ַׄ ִל ַ ְמ ַזיְ הִ ב (ַ .)2גֵ ד ִך ִ ּוׄ ַזא ַׄ ִבַ ,
ָָ  ְ מֹוֵ הּוִ , ְלָ  ֶׄמ ִך ְגֹׄוהֵ הּו (.)2
ֹווח ּוׄ הֵ ֶ ל ִת ְט ַׄ ְל ִת.
ֹׄש (ֵ .)2
ֵ ִלב ְג ִש ְטאּומ ֶׄמ ַז ִמֶ , ְִ ל ַז ָ ָל ְאל ִ
כּואב ( .)2הִ ִ؆ב ֲז ֵש ִא ְִ ּומ ָּׄוׅ.
לֹוגב ּוׄ ִג ָ
זֹואבְ ,ג ָ
ְִ ּומֹו ָז ַגׇ ָ
ֶׄא ָׄ ִׅ '

זּול ,ְ ַא ְמ ַזֵ ד ִ ְו ָט ָל (ֵ .)2 ִכב ֶׄמ ַֹול ְ ָ ָׇ.
ִש ַמ ְא ַזב ְ ִש ָ
ִבְ ּומֹו ָז ַגׇ זֹואָ ב 'ֶׄ .א ָׄ ִׅ '.

זֹואב ַזא ְך ָׅ ָׄ (ְ ַׄ .)2ש ֵל ַֹול ָָ  ָפהָ .
ֹוךל ָ
הַ ַמ ָז ָש ְ ַג ֲז ָשְ ,א ֵ
ִבְ ּומֹו ָז ַגׇ זֹואָ ב 'ֶׄ .א ָׄ ִׅ '.

כםלב אגלםמ גםמ ׇל םא גלד
ז"ׄ.

םמח טזא גאׄ זב גזלמ 'כא
גלד' , 140.000-גׄהב גׅלב
אגלד

גוטל אטד םא גזלמ ׄ079-9207777 :
גזלמ  טזאמ גׄ גזאב אאׄ מ׆גא,
גׅךזמ טזאמ םהמ ג׆המ ׅגםהמ םא
גלד ז"ׄ ,׆ד ׇהב ׅגםהמ םא גלד ז"ׄ,
ד "וב ם"ו זאג" םהזל ׅםמח זב
ׄל׆ד אׅד אםא ,ׄגל אזא.

ׄל׆ד אׅד אםא זׇׅ ׅםמח טזא זב
ׄל׆הב םהב ,טזאב אגזד טךמ מלמ
גםהמ םא גלד ז"ׄ.
ׅא ׅמל םׅהב ׄ 'כא גלד' – גזלמ
אטהמ גא אגזא גזםלמ ׄאט
םזלב ,גמב  13.000םזלב םא גלד
ז"ׄ ׅא הםׄב ׄטםלב ,ד גׄמ
כאמ הׇלמ גגלד ז"ׄ ׅג׆ד הםׄב
ךׅלב זאב זא טלכ ,םׄהב .ׇׅל 
ט אגכל לׄםד ׅזׅלמ גלםמ ׄגממ
םא גלד ז"ׄ ,ט םׄ מׅׄ אאׄ א
םהב טלםהמ.

גזלמ גזׅל םׇלב ב ׅא םזמ
גג ,ד ׄמ םׇל אד ,ׅלׄםב ׄמ
םזל םׅז םא גלה לׄםד אךד ׆ׄד
לׅ ךכ וח םא"ׄ ׅםׇל  םׇל ל.
ב גזלמ כא גלד ט אׇׅל ׅוו ׅךׅל
וטלׇ ,א ׇׄב לׇ (ׄח ׄא םׄהב םגל מל
גךמ) וטלׇ םאם גׄד א .ׄםל גוטל
גׄהב ג׆ז אׄ 140.000-ם.

ג ד גזלמ גא ׅמ ׄמ א ׇׅלב
ע ני

יי

י

@gmail.com
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םמטב אגםמ גט!
׆ב ׄמ א אמ םמח אגםמ גט ,אזל אוז ׅטךמ
גלםמ גםהמ םא גלד טוכ ׇל לׅה זׇׅ וח ךכאא"!
אטה ג׆ד ׄטםלמ:
 .1אמ םמח אמב זא לׄמ כׅז ׇםמ םמוז אה א׆ׇא אטא ׄמ טזאמ.
 .2אטכׇ ׄמ מלגמ אםׅהה םׅׅהכ גל 208346 :והח .569
 .3אט אאכ גׄל׆ד אמ טזא הגלי ׅגכב ג׆ל.
ׄ .4ב ׄמ ׅזא לׅׄ ,מ א אמ ׄגךז אזׅלמ גל.

אׅד אםא – ׄל׆ד אטךמ מל (ז"ל) .זגמ גוטל.580601060 :
לׅ לׅ ׅא  14כ .כלכז לםאב .טכו .02-9929972 :ׇׄ"א7156775@gmail.com :
גזלמ םזל מל מהמ םאה079-9165000 :
מלגמ המד אטכׇ םלמ ׅםׅהה םׅׅהכ גל 208346 :והח .569
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