
ַהִּמיִנים  ְּבַאְרַּבַעת  ְלַהֵּדר  ַמְקִּפיִדים  ְּבַאְׁשּדֹוד  ַהָמאִרי  ַיְלֵדי 
ְּכִמְנַהג ֲאבֹוֵתינּו ֵהן ָּבֶאְתרֹוִגים ְוֵהן ְּבלּוָלִבים  ֲאֻרִּכים ְוָיִפים 
ֵאִלי  "ֶזה  ְּבִחיַנת 

ְוֶאְנֵוהּו"
ּוְכִפי ֶׁשְּמַסֵּפר ַהָמאִרי 
ָהַרב  ֶהָחׁשּוב- 
הי"ו  ַׁשאֶער  ֲאִביהּוא 
ַעל  ִנְקְטפּו  ַהּלּוָלִבים 

ְיֵדי ֵמֲחַצר הֹוַרי.
ְּכֶׁשָהִיינּו  ַאַּגב  ְּבֶדֶרְך 
ְּבָרַמת  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל 
ֵּבית ֶׁשֶמׁש ב' ְוַהְּיָלִדים 
ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ָיְצאּו 
ְסִביָבם  ִהְתַקְּבצּו 
ִאָּמהֹות  ַהְּמקֹוִמִּיים, 
ְקַטִּנים  ִויָלִדים 

 ! לּוָלב   " ּוְבִהְתַלֲהבּות:  ְּבִהְתַּפֲעמּות  ְּבָיָדם  ַמֲחִוים  ְּכֶׁשֵהם 
ַּכּמּוָבן  "זאפה"...  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲחִסיִדית(  )ַּבֲהָבָרה  לּוָלב!" 

ֹלא  ֶׁשַהּלּוָלִבים 
ַהַּבִית  ְלתֹוְך  ִנְכְנסּו 
ִּבְׁשִכיָבה  ֶאָּלא 
ּוֵמֹרב  ּוַבֲאַלְכסֹון, 
ִל3  )נֹוֵׁשק  ָּגְדָלם 
ָמַדְדִּתי(  ֶמְטִרים, 
ִהְמִליץ  ְוָכְבָּדם, 
ֶאָחד  ֲעֵליֶהם 

ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ם  י ִב ָל ּו ּל ַה " ש
ֶאת  ְמַנְעְנִעים 
ְוֹלא  ַהְּיָלִדים 

ַהֵהֶפְך..."
ִלְפֵניֶכם ַהְּתמּונֹות

ולקחתם לכם......
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ְלָבֵרְך ַעל ַהֻּמְגָמר
ָהָדר  ְּבֹרב  ֶנֱעַרְך  ִעִּלית  ְּבמֹוִדיִעין  ַהָמאִרי   ְלַיְלֵדי 

ַמֲעַמד ִסּיּום ַהִּלּמּוִדים ִלְׁשַנת תשפ"א.
ָּפַתח  ַהָמאִרי"(  "קּוְנְטֵרס  )בעל  הי"ו  ַרַצאִּבי  ְראּוֵבן  ַהָמאִרי 
ּוְׂשָכרֹו  ַהּתֹוָרה  ֲעַמל  ֶאת  ֵנס  ַעל  ֶהֱעָלה  הּוא  ָּבֶהם   ִּבְדָבִרים 
עֹוֵמד  ֶׁשָעָליו  תשב"ר  ֶׁשל  ִּפיֶהם  ְּבֶהֶבל  ְּכֶׁשְּמֻדָּבר  ּוִבְמֻיָחד 

ָהעֹוָלם.

ַלְּיָלִדים  ֵעֶרְך  ִיְקֵרי  ְּפָרִסים  ֲחֻלַּקת  ֶטֶקס  ֶנֱעַרְך  ַהַּמֲעָמד  ְּבַמֲהַלְך 
ַהְּיָקִרים.

ִהְתַּפֲעלּותֹו  ֶאת  –ִהִּביַע  ַּבַּמֲעָמד  ָנַכח  ְיהּוָדה"  "ַאְלֵפי  ִאְרּגּון  ְנִציג 
ִמִּמְסֶּגֶרת ַהָמאִרי ֶׁשל ָהַרב ָרַצאִּבי ַהּנֹוֵתן ַמֲעֶנה ְלֶעְׂשרֹות ַהְּיָלִדים 
ָּבִעיר מֹוִדיִעין ִעִּלית-ּוַמְחִּדיר ָּבֶהם ְּבטּוב ַטַעם ְוַדַעת ֶאת ָמֹסֶרת 

ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה ּוַמְנִחיל ָלֶהם ִמְּיִדיעֹוָתיו ָהַרּבֹות

נהוראי שאער

המארי רצאבי בחלוקת הפרסיםנציג אלפי יהודה נושא דברים

יהודה שאער



ברחבי הארץ
ִמְבַחן ַהֲהָלָכה ָהַאְרִצי

ִמְבַחן ַהֲהָלָכה ָהַאְרִצי ְּבִעּצּומֹו.
ַאְׁשּדֹוד  ְוַעד  ִמְּצַפת  ָהָאֶרץ  ְּבַרֲחֵבי  תשב"ר  ַיְלֵדי  ֵמאֹות 

ִמְׁשַּתְּתִפים ְּבִמְבָחן ַעל ִקּצּור ֲעִריַכת ֻׁשְלָחן.
ַמֲאַגר ַהְּסָפִרים ֶׁשֻחַּלק ְלָכל ִמְׁשַּתֵּתף ָאַזל-ּוְלַצֲעֵרנּו-ֵאין ָּכֶרַגע 

ֶאְפָׁשרּות ְלָצֵרף עֹוד ַחָּיִלים ַלּתֹוָרה.
ֶׁשֵהם  ּוַמְרִנין-ְוִנָּכר  ַמְפִּתיַע  התשב"ר  ַיְלֵדי  ֶׁשל  ְיִדיעֹוֵתיֶהם 
ׁשֹוְקִדים ֵהיֵטב ַעל ִלּמּוָדם ּוְמַעְּיִנים ֹלא ַרק ַּבֹחֶמר ְלִמְבָחן ֶאָּלא 

ִמְׁשּתֹוְקִקים ִלְקנֹות ֶיַדע ִּבְכַלל ַהֲהָלכֹות ְּבָמֹסֶרת ֲאבֹוֵתינּו.
ֶׁשל  ֶזה  ְלִמְפָעל  ְלִהְצָטֵרף  ְיִׁשיבֹות  ַּבחּוֵרי  ֶׁשל  ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם 
ְּבַיְלֵדי  ִמְתַמֵּקד  ָהִאְרּגּון   ִּכי  ִּבְׁשִליָלה  ְלַצֲעֵרנּו  ַהִּמְבָחן-ַנֲענּו 

תשב"ר ִּבְלַבד.
ָאנּו ִנְמָצִאים ָּכֵעת ִלְקַראת ַהָּׁשָלב ָהַאֲחרֹון-ְוֻכָּלם ְמַצִּפים ְּבִכְליֹון 

ֵעיַנִים  ִלְראֹות ִמי ֵהם ַהִּמְצַטְּיִנים ֶׁשִּיְזּכּו ְּבִמְלגֹות ּוִבְפָרִסים

ֶעְרַּכת ַהַּכְרִטיִסים ֶׁשֹּכה ִצּפּו ָלֶהם-בס"ד ָיְצָאה ָלאֹור
ָהְרִביִעּיֹות-ֶׁשִהּנֹו ִמְׂשָחק ְמַרֵּתק-ַמֲעִׁשיר ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבֶיַדע 

ָחׁשּוב ּוְבִסיִסי ְּבָמֹסֶרת ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים

 ִנָּתן ְלַהִּׂשיג ְּבִמְׂשְרֵדי ָהִאְרּגּון 
אֹו ַּבֲחנּות "ֹנַסח ֵּתיָמן"-ְּבֵני ְּבָרק

 ְלַצֲעֵרנּו-ֵעֶקב ִמְגָּבלֹות ַהּקֹורֹוָנה-
ֹלא נּוַכל ְלַקֵּים ַמֲעָמד ּבֹו ִיְׁשַּתְּתפּו ֵמאֹות ַיְלֵדי תשב"ר 

ּבֹו ַנֲעִניק ַלּזֹוִכים ֶאת ֲהִמְלגֹות.

ְּבִסּיּום ַהִּמְבָחִנים-ַנְכִריז ַעל ְׁשמֹות ַהִּמְצַטְּיִנים
במידה ויהיו שינויים-יימסר עדכון

ָיָצא ָלאֹור!

הודעה חשובה


