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˙‰לכ„ו˙ חסר˙ ˙˜„ים ˘ל ‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ‰
לˆ‰לח˙ ‰מעמ„ ‰‰סטורי 'ע˙ ל„בר'

‰כנו˙ „˜‰ח˙ניו˙ בעיˆומן; ˆוו˙ים מיוח„ים עוס˜ים ב‰כ˘ר˙ מ˜ום ‰מעמ„ „‡‰יר
˘י˙˜יים ביום חמי˘י בערב • ‰יערכו˙ מיוח„˙ ב˜‰מ˙ במ˙ ‰כבו„ ל‚„ולי ˙‰ור‰
ו‰רבנים ˘ליט"‡ • מערך ‰סעו˙ ‡רˆי יבי‡ ‡˙ ‡לפי ‰מ˘˙˙פים מכל רחבי ‡‰רı
■ מ‡˙ י˘ .וורı

בניי˙ במ˙ ‰כבו„ וב 200 ‰מ˜ומו˙ עבור
‚„ולי ˙‰ור ‰ו‰רבנים ˘ליט"‡

נמ˘כו˙ ‰‰כנו˙ „˜‰ח˙ניו˙ ל˜ר‡˙ ‰כינוס
„‡‰יר "ע˙ ל„בר"˘ ,י˙˜יים ביום חמי˘י
˜‰רוב‡ ,סרו ח‚ ˘בועו˙ בירו˘לים .למרו˙
‰זמן ˆ˜‰ר ˘עומ„ לר˘ו˙˘ ‰ל ‰ווע„‰
‰מכינ‡ ‰ומרים ר‡˘י ‰ווע„ ,‰כי ‰ם עומ„ים
כבר בי˘ור˙ ‡‰חרונ˘ ‰ל ‰‰כנו˙ ל˜ליט˙
‰מוני ‰מ˘˙˙פים ובר‡˘ם ‚„ולי ˙‰ור ‰ר‡˘י
‰י˘יבו˙ ו‰רבנים ˘ליט"‡.
בימים ‰ספורים ˘עברו מ‡ז פרסום ‰י„יע‰
על ˜יום ‰כינוס „‡‰יר ,ובפרט ל‡חר „בריו
‰נחרˆים ˘ל רבנו מרן ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡
על ‰חוב ‰ל˙˙˘‰ף בכינוס ז‚ ,‰ובר זרם
‰מ˙נ„בים ו‰פעילים בכל רחבי ‡‰ר ıל‰בי‡
לˆ‰לח˙ ‰כינוס ול˙˙˘‰פו˙ מרבי˙ ˘ל בני
˙‰ור ‰במעמ„ נ˘‚ב ז.‰

"זו ע˙ לע˘ו˙ ל„' ,זמן ˘ל
'לך כנוס ‡˙ כל ‰י‰ו„ים'"

כפי ˘פורסם ,חברי ‰ווע„‰ ‰מכינ˘ ‰ל
‰מעמ„ ‰‰יסטורי "ע˙ ל„בר" ,נכנסו ˘ל˘ום
למעונו ˘ל רבינו מרן ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡
ל˜ר‡˙ ‰מעמ„ „‚‰ול ˘ייערך ‡י" ‰ביום
חמי˘י ˜‰רוב בירו˘לים .רבינו ר‡˘ ‰י˘יב‰
˘ליט"‡ ‰ביע ˜ור˙ רוח מ„יווחי נˆי‚י ‰וע„‰
‰מ‡ר‚נ˙ ‡ו„ו˙ „˜˙‰מו˙ ‰‰כנו˙ ‰מורכבו˙
ל˜ר‡˙ ‰מעמ„ ‰‰סטורי ,כמו ‚ם ‰‰יענו˙
‰מר˘ימ ‰ב˜רב ˆיבור ‚„ול ו‡יכו˙י ˘ל בני
˙ור ,‰וˆ‡‰יל מברכו˙יו לˆ‰לח˙ ‰כינוס.
במ˘ך ˘ע‡ ‰רוכ‡‰ ‰זינו חברי ‰ווע„‰
‰מכינ ‰ל„בריו ˘ל רבינו ר‡˘ ‰י˘יב‰
˘ליט"‡˘ ,עמ„ על מˆבו ˘ ‰˘˜‰ל עולם
˙‰ור ‰ב˙˜ופ ‰זו ועל חוב˙ ˘‰ע ‰ל˙‰כנס
כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„ לבˆר ‡˙ חומו˙ ˙‰ור‰
ו‰י„‰ו˙ מול כל מ˜ררי ‡‰מבטי ‰מנסים ל˘‰־
˙י˜ ‡˙ ˜ולם ˘ל יר‡י „'.
ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡ ‡מר ,כי ˜˘‰
לבט‡ ול„‚‰יר במילים ‡˙ ‚ו„ל ˆ‰ורך ‰חיוני

ל‰יווע„ ברוב עם ב˙˜ופ ‰זו ל‡חר ˘בחמ˘
˘‰נים ‡‰חרונו˙ ˘ורר˙ רוח ˘ל ˜רירו˙ ופ˘־
רנו˙ ל˘ינוי פני ˆ‰יבור ‰חר„י ,מ˙וך ˘‰למ‰
עם "חול˘˙ „‰ור" כביכול.
ב„בריו עורר כי "ז‰ו זמן ˘ל 'לך כנוס ‡˙
כל ‰י‰ו„ים' ,זמן ˘ל ע˙ ל˙‰כנס ול˙‰חז˜,
ל‰עמי„  ˙„‰על ˙יל‡ .‰נו ערב ˘בועו˙ ,זמן
מ˙ן ˙ור˙נו ,ועכ˘יו ˆריכים ל˘מור על ˙‰ור,‰
כפ˘וטו ,על ˙‰ור ‰עˆמ ."‰מרן ˘ליט"‡ ‡מר
בכ‡ב כי ‰ו‡ ˘ומע לל‡ ‰רף „ברים נור‡ים על

„˙‰‰ר„רו˙ בכל ˙‰חומים˙‰‰ ,ערבו˙ בחינוך
‰חל ב‚ני ‰יל„ים ,וכן ˜‰מ˙ מוס„ו˙ ˙יכוניים
כ˙חליף לי˘יבו˙ „˜‰ו˘ו˙ ,ו„‰ברים חמורים
במיוח„ כ‡˘ר ‰כל נע˘" ‰ב‰סכמו˙".
"חבל ˘ˆריכים בכלל ל„בר על ז‰ .‰כל
נ‰י‰ ‰פ˜ר נור‡ ו‡יום‰ .יינו ˆריכים ל„בר על
„ברים ˘ב„˜ו˙ ול‡ על כך ˘י˘ ל˘מור ˘ל‡
י˜רעו ‡˙ ˙‰ור ‰ל‚זרים .לכן זו ו„‡י ˘ע˙ 'לך
'כנוס' ,לעמו„ ל˙‰חז˜ .בזמן כז ‰בוו„‡י ˆריך
˘‡י˘ לרע‰ו י‡מר חז˜ ,ל˘מוע ביח„ „בר „',

„בר ‡לו˜ינו י˜ום לעולם˘ ,ז‡˙ ˙‰ור ‰ל‡
˙ ‡‰מוחלפ˙ .כל ‡ח„ מבין ‡˙ ז‰ .‰רי ‰יום
‰ז˘ ‰מענו ב‰ר סיני ,כי כל יום י‰יו בעיניך
כח„˘ים ,ל‡ כ„ברים '˘ל פעם' .וכמ˘ ‰חיים
יו˙ר ‡˙ ‰ענין ˘ל כנ˙ינ˙ם מסיני ,כך יו˙ר
˘מחים ויו˙ר מ˘מח ‡˙ ‰לב‰ .כל כנ˙ינ˙ם
בלי ˘ינוי‡ .לו „‰ברים  -ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר ,ר˜
כ‡˘ר ˆו ˙‡ '„ ‰מ˘ ‰ב‰ר סיני".
"חבל בכלל ˘ˆריכים ל„בר על כל ז,‰
‰רי „‰ברים פ˘וטים ביו˙ר .לכן 'לך כנוס',
ל˙‰חז˜ ,ו˜‰ב" ‰יחז˜ ‡ו˙נו ‡ם נ˙‡ח„ ביח„
ונ˘מור ונ˘מורˆ .ריכים ל„ע˙ ˘כל מי ˘עוס˜
בˆרכי ˆיבור ז˙ ‰פ˜י„ ˜„ו˘ ביו˙ר ,ו˙‰פ˜י„
‰ו‡ לעמו„ על ‰מ˘מר".
"מוטל עלינו ‚ם לחז˜ ‡˙ כל ‡ל˘ ‰עומ„ים
על ‰מ˘מר˘ ˙‡ ,ליחי ˆ‰יבור ˘מו˙˜פים בעו־
מ„ם על מ˘מר˙ם‡ .יך ‡פ˘ר ל˘˙ו˜ על כ‡ל‰
„ברים? ˆריכים לעמו„ ולזעו˜‚ ,ם כ‡ן ב‡רı
י˘ר‡ל ו‚ם בחו"ל ,לעמו„ לחז˜ ול˙‰חז˜ מפני
כל ˜‰מים עלינו לכלו˙נו".
"‰רי זו ע˙ לע˘ו˙ ֈע˙ לע˘ו˙ ֈכ˘י˘
‰פרו ˙ור˙ך  -ע˙ לע˘ו˙ ל„' .ו‡ם עו˘ים ‡ז
˜‰ב" ‰ו„‡י יעזור בכל ‡˘ר ˙ע˘ו ,לכו ו˙ˆלי־
חו וי˙רב ‰כבו„ ˘מים ונ‚ל ‰כבו„ „' ,נ˜בל ‡˙
˙‰ור ‰מסיני ונ˙חז˜ יו˙ר ויו˙ר ויו˙ר".
מרן ˘ליט"‡ נ˘‡ל ל‚בי מי ˘י˘ לו ˘יעור
˜בוע בזמן ‰כינוס וכ„ו' ,ו˘‰יב" :כבר ‡מר˙י
 ‰רי ז ‰ע˙ לע˘ו˙ ל„'".בסיום ‡מר מרן ˘ליט"‡" :כ˘רבים
מפ˜ירים ‡˙ ˙‰ור ,‰י˘ רוח ˘ל חו˘ך'„ ,
ירחמנו ,וי˘ ל˙‰חז˜ מול כל מי ˘עו˘ ‰חור
בספינ .‰ולכן מול זˆ ‰ריכים לפעול מ‡וח„ים,
כ˘מ˘נ‡ינו מרימים ר‡˘‡ ,ז ˆריכים ביח„,
ל‰יו˙ 'ב‡˙‰סף ר‡˘י עם' ,כמו „בריו ‰י„ועים
˘ל רבינו יונ˘ ‰כ‡˘ר מ˙‡ספים לחיזו˜ ,˙„‰
מ˙˜„˘ ˘ם ˘מים .ז‰ו ˜י„ו˘ „' ממ˘ ,ע˙
לע˘ו˙ ל„' ,כולם מ‡וח„ים‡ ,י˘ לרע‰ו י‡מר
חז˜ חז˜ ונ˙חז˜".
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˙‰לכ„ו˙ חסר˙ ˙˜„ים ˘ל ‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ‰
מ"‚„ול ˘‰לום" ו"„ור
חל˘"  -למלחמ‡ ‰כזרי˙
נ‚„ ‰עומ„ים על ‰מ˘מר

כ‡מור „בר ‰כינוס ‰פך ל˘יח˙ ‰יום בעולם
˙‰ור ‰וכלל ˆ‰יבור ‰חר„י בכל רחבי ‡‰ר,ı
ורבים ˆיינו ‡˙ „ברי ‰כ‡ב ˘‰ביע רבינו מרן
ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡ על כך ˘בחמ˘ ˘‰נים
‡‰חרונו˙ ˘ורר˙ רוח רע˘ ‰ל ˜רירו˙ ופ˘ר־
נו˙˘ ,נוע„ ‰ל˘ינוי פני ˆ‰יבור ‰חר„י בטענו˙
˘ל "„ור חל˘" ,כ‡˘ר ‰מ˙פ˘רים ו‰מ˜ררים
עו˘ים ככל ˘ביכול˙ם לממ˘ ‡˙ מ‡וויי‰ם
ו‡ף מנסים ל˙˘‰י˜ ‡˙ ˜ולם ˘ל יר‡י „'
‰עומ„ים על ‰מ˘מר וזוע˜ים כי ז‡˙ ˙‰ור‰
ל‡ ˙ ‡‰מוחלפ˙ וכי עלינו ל˘מר ‡˙ כל מ‰
˘נמסר לנו מרבו˙ינו.
בריכוזי ˙‰ורˆ ‰יינו כי ‡כן זו 'ע˙ ל„בר',
ל˘‰מיע ברמ„ ˙‡ ‰בר עולם ˙‰ור ‰מול מסע
מ˙מ˘ך ,יזום ומ‡ור‚ן‰ ,מ˙נ‰ל מז ‰חמ˘ ˘נים
רˆופו˙ ע"י ‚‰ורמים ‰מב˜˘ים לפעול ב„רכים
˘ונו˙ כ„י "לעˆב מח„˘" ול˘נו˙ ‡˙ ‡ופיו
ומ‰ו˙ו ˘ל ˆיבור ‰יר‡ים ל„בר „'˙ ,וך כ„י
˘‰ם נו˜טים בסיוע פ‡סיבי ו‡˜טיבי לניסיונו˙
‰פי˙וי ו‰כפיי˘ ‰מטר˙ם לבולל ‡˙ ˆ‰יבור
‰חר„י בחיי ‰חבר‰ ‰י˘ר‡לי˙ ‰כללי˙.
רבים ‰זכירו ‡˙ „‰ברים ‰נו˜בים ˘˘‰מיע
רבינו מרן ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡ בחו„˘ ‡‰ח־
רון ,ל‡חר ˘יחרורם ˘ל ˘לוחי „רבנן ו‡ברכים
י˜רים ˘נעˆרו בי„י ˘‰לטונו˙.
מרן ˘ליט"‡ עורר בכ‡ב על ˜‰רירו˙
‰פו˘ט˙ בכל מ˜ום ,וכן על ‰ירי„‰ ‰רוחני˙
וחוסר ‰יכול˙ ל˙‰מו„„ עם ˜ול˘ ‰ל ‡‰מ˙,
˘מולי„˘‰ ˙‡ ‰נ‡‰ ‰עמו˜ ‰ור„יפ˙ם ˘ל בני
˙‰ור ‰בכל ‡˙ר ו‡˙ר ,כ‡˘ר ל‡ י‡ומן לר‡ו˙
כיˆ„ „וו˜‡ ‚‰ורמים ‰נו˜טים ב„רך ˘ל "‚„ול
˘‰לום" כלפי ‰חילונים וכלפי ˘ולי ‰מחנ‰
ו‡˘ר ‡ומרים ˘כביכול חייבים ל˙‰ח˘ב בז‰
˘"„‰ור חל˘" ול˜‰ל עליו וכ„ו'‰ ,ם ‰ם ˘˜ו־
ר‡ים ל„˜‰י˘ ‡˙ כל כלי ‰מלחמ‡ ‰ך ור˜ כ„י
לר„וף בחימ˘ ‰פוכ‰ ˙‡ ‰י˘יבו˙ ˆ‰וע„ו˙
ב„רך רבו˙ינו זˆו˜"ל ו‡˙ ‰עומ„ים על מ˘מר
‰י„‰ו˙.
ב„בריו ‡מר בכ‡ב כי ‡י ‡פ˘ר ל˜לוט ‡˙
‰מˆב ‰נור‡ ˘‰ורר ב˘נים ‡‰חרונו˙ כיˆ„
עˆם ˜יומם ˘ל בני ˙‰ור‰ ‰עומ„ים על ‰מ˘מר
‚ורם ל˘נ‡ ‰עיוור˙ ˘כזו ˘ניכר˙ בכל מ˜ום
ומחלחל˙ ‚ם ליל„ים רכים ומבי‡ ‰ל˘‰ח˙˙
‰מי„ו˙ רח"ל ,וברור ˘‚ם ‰ר„יפו˙ ו‰מעˆרים
‡‰חרונים ‡ינם ר˜ ביוזמ˙ ˘‰לטונו˙ ו‰מ˘־
טר‡ ‰ל‡ י˘נם ‚ורמים מבפנים ˘מ„רבנים
‡ו˙ם ,וכבר נו„עו במע˘י‰ם.
כמו כן חיז˜ מרן ˘ליט"‡ ‡˙ בט‡ון עולם
˙‰ור ‰על עמי„˙ו ‡‰י˙נ ‰כנ‚„ כל ‰רו„פים
˘˜‰ים ˘˜מו לעולם ˙‰ור ‰ב˘נים ‡‰חרונו˙
בניסיון מוˆ‰ר וברור לחולל ˘ינוי מ˜יף ע"י
‚יוס חר„ים לˆב‡ וע"י פ‚יע‡ ‰נו˘ ‰בט‰ר˙
‰חינוך בכוונ‚ ‰לוי ‰לחלן ‡˙ ˆ‰יבור ‰חר„י,
כ‡˘ר ‰ם מˆ‰ירים על כך במפור˘ ו‡ף ל‡חר
‰מעˆרים ‰ו„ו ר‡˘י מערכ˙ ‰ביטחון כי
‰מטר‰ ‰ברור ‰ב˙‰נכלו˙ לביט‡ון עולם
˙‰ור‰ ,‰ו‡ ניסיון ל‰ ˙˜˙˘‰מלחמ ‰ב‚זיר˙
‚‰יוס.
"כיום ז ‰ברור כמ ‰נחו ıעי˙ון ‰פלס
˘עומ„ על ‰מ˘מר בכל כוחו ,ל‰עמי„ ˙„‰
על ˙יל ,‰ועכ˘יו כ˘כולם רו‡ים כיˆ„ מכוונים
‡˙ כל כלי ‰מלחמ ‰נ‚„ ‰פלס ומנסים לפ‚וע
בו‡ ,ז „‰בר ‰ו‡ ב‚„ר 'מ‡ויבי ˙חכמני' ,כי
‰רי ‰ם‰ ,רו„פים ˘רוˆים לע˜ור ‡˙ ‰כל‰ ,ם
‰וכיחו במע˘י‰ם כי ‰ם מר‚י˘ים מ ‰מונע
בע„ם ומי ˘‰ליח ‰עומ„ בחזי˙ ‰מערכ ,‰ו„בר
ז ‰מחייב ‡˙ כולנו ל˙‰חז˜ ב„בר ז ‰ול„ע˙ ע„
כמ ‰עי˙ון ‰פלס נחו ıוחיוני ל˜יומ˘ ‰ל ˙ור,‰

מ˘‡יו˙ פור˜ו˙ במ˜ום ‰כינוס ‡˙ ‰כס‡ו˙ וˆ‰יו„ ל‰כ˘ר˙ ˙‡‰ר

ועל כן חייבים כולנו לחז˜ו בכל כוחנו ולמעל‰
מיכול˙נו".

"נ„בו˜ ב„רך מע˙י˜י ˘‰מוע‰
ול‡ נסכים ל˙י‡וריו˙
ח„˘ו˙ ורפורמיסטיו˙"

כפי ˘פורסם ,רבנים ו‡י˘י ˆיבור ‡מרו עם
‰יוו„ע „בר ‰יוזמ‰ ‰ברוכ ,‰כי ‡ין ספ˜ ˘כי־
נוס ז‰ ‰ו‡ ב‚„ר '„בר בע˙ו' ,ור‡וי לו לכינוס
‰חיוני ˘י˘‡ ‡˙ ‰כו˙ר˙ 'ע˙ ל„בר' ,כי ‡כן
‚‰יע˘‰ ‰ע ‰לומר ‡˙ ‡‰מ˙ וכל ‡‰מ˙ ,לל‡
כחל ו˘ר˜.
"‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ ‰ב‡ר˜‰ ıו„˘ ובמרכז‰
ˆיבור בני ˙‰ור ‰בכל ‡˙ר ו‡˙ר עומ„ים
ב˘נים ‡‰חרונו˙ ˙ח˙ מסע ˘יסוי ור„יפ‰
חסר ˙˜„ים ˘ל ˘‰לטון ו˘ל ‚ורמים פוליטיים
˘ונים˘˘ ,מו ל‰ם למטר ‰ל„כ‡ ‡˙ ˜ול ‡‰מ˙
˙‰ור˙י˙ בכל „רך ‡פ˘רי˙‡ .ו˙ם ‚ורמים
עו˘ים ככל ˘ביכול˙ם כ„י ל˘˙˜ ול˙˘‰י˜
כל מי ˘מ˘˙ייך לˆיבור בני ˙‰ור‰ ‰עומ„ים
בנחי˘ו˙ מול מזימו˙ ˘‰לטון לחולל רפורמ‰
מ˜יפ ‰ב‡ורחו˙ חייו ˘ל ˆיבור ‰יר‡ים".
"‰מסע ‡‰ינטנסיבי ˘נוע„ ל˘ינוי ˆ‰יבור
‰חר„י מ˙נ‰ל בˆור˘ ‰יט˙י˙ בחמ˘ ˘‰נים
‡‰חרונו˙˙ ,וך כ„י ˘˘‰לטון מס˙ייע ב‚ורמים
˘ונים ‰מובילים רוח ˘ל ˜רירו˙ ופ˘רנו˙ בכל
ע˜רונו˙ ‰יסו„ ˘˜יימו ‡˙ ‰י„‰ו˙ ‰חר„י˙,
ובפרט בנו‚ע לחוב˜‰ ‰יומי˙ ˘ל ˙‰ב„לו˙
מוחלט˙ מרוחו˙ זרו˙ ו„עו˙ כוזבו˙".
"מול ‰נסיונו˙ ל˜ע˜ע ‡˙ ‰יכלי ˙‰ור‰
ול˘נו˙ ‡˙ פני ˆ‰יבור ‰חר„י ניˆב ˆיבור ‚„ול
ו‡יכו˙י˘ ,לפני חמ˘ ˘נים ב„יו˜ נע˘ ‰נסיון
בוט ‰ומחפיר לס˙ום ‡˙ פיו ולמנוע ממנו
ל‰ביע ‡˙ „ע˙ רבו˙ינו זˆו˜"ל ויב„ל"‡.
ˆיבור ח˘וב ז ‰ל‡ נר˙ע מ‚‰זיל ‰ל‡ור
˘‰מ˘ ˘ל כלי ‰ביטוי ו‚‰ופים ˆ‰יבוריים
˘נבנו ב˘ע˙ו בעמל רב על מנ˙ לבט‡ ‡˙
„ע˙ רבו˙ינו ,ול‡חר ˘נחמסו ונע˘˜ו ל‡ור
˘‰מ˘ ‰פכו כלים ל˘‚‰מ˙ מטרו˙ ‰פוכו˙
ב˙כלי˙".
"בכוחו˙ ייחו„יים ˘ל מסירו˙ נפ˘ ב‚וף
ובממון נבנ ‰מח„˘ כח ˆ‰יבור ‰מ˘מיע ‡˙
‡‰מ˙ ˙‰ור˙י˙; כך ‰ו˜ם בט‡ון עולם ˙‰ור‰
'‰פלס' ובע˜בו˙יו מימס„ ‡יר‚וני מר˘ים
ומוס„ו˙ חינוך ‡יכו˙יים – למרו˙ כל ˘˜‰יים
ו‰מכ˘ולים ˘‰וˆבו ב„רכם".
"‡ל‡ ˘מז ‰חמ˘ ˘נים רˆופו˙ נע˘ים
לל‡ ‰רף נסיונו˙ למחו˜ ‡˙ ˆ‰יבור ˙‰ור˙י
„‰ב˜ ב„רך רבו˙ינו ,כ‡˘ר „‰ברים ‚‰יעו
ע˙ ‰ל˘י‡ ‡לים ו‡כזרי ˘ל פעילו˙ ‚לוי ‰מˆ„
˘‰לטון ˘נוע„ ‰לרמוס ‡˙ בני ˙‰ור ‰ולמנוע
מ‰ם לעמו„ על מ˘מר ‰י„‰ו˙ ,ז‡˙ מ˙וך
‰כר ‰בכך ˘ˆיבור ז ‰מ‰וו‰ ‰מחסום ‰יחי„

ו‡‰חרון מול מזימו˙ ‰‰רס ˘נוע„ו לחסל ‡˙
‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ ‰ו‡˙ ‰רוח ˘‰ור˘י˙ ˘ל עולם
˙‰ור."‰
"‡ין ז ‰סו„ כי ˆיבור ז ‰ניˆב לב„ו ובולם
ב‚ופו ‡˙ ‚‰ורמים ב˘לטון וסייעני‰ם ‰מב־
˜˘ים לחולל ˘ינויים ברוח ˙‰ור ‰ו‰י„‰ו˙,
עלי‰ם חונך עולם ˙‰ור ‰ו‰י˘יבו˙ כולו במ˘ך
˘נו˙ „ור‰ ,ן ביחס לערך ‰עליון ˘ל לימו„
˙‰ור‰ ,‰ן בנסיונו˙ לערעור עי˜רון ‰יסו„
˘ל ˙‰‰ב„לו˙ מן ˙‰ועים ,ב‡מˆעו˙ מזימו˙
‰ז„ון ˘ל ‚זר˙ ‚‰יוס וטיפוח ‰מס‚רו˙ ˘‰ונו˙
ללימו„י ‡˜„מי ‰ו˘‰כל ‰חיˆוני˙ ,ועו„ כ‰נ‰
וכ‰נ ,‰ו‰ן ביחס ל˘‡יפ‰ ‰נטוע ‰בלבו ˘ל
כל ‡„ם מי˘ר‡ל '˘ב˙י בבי˙ „' כל ימי חיי',
‰ן בט‰ר˙ חינוך ‰בנים ו‰בנו˙ ונסיונו˙ ˙‰‰־
ערבו˙ ‰בוטים ב˙כני ‰לימו„ וס„רי‰ם ,ו‰ן
ב˘‡ר עניני ‰עמ„˙  ˙„‰על ˙יל‰ ‰מ˙„ר„רים
מיום ליום".
"מול ‡˙‰‰ר‚נו˙ ‰מר˘ימ˘ ‰ל ˆיבור ז,‰
נע˘ים לל‡ ‰רף נסיונו˙ לסכור ‡˙ פיו ולמנוע
ממנו לעמו„ ב‚‡ון על ‰ע˜רונו˙ ‰מ˜ו„˘ים
˘נמסרו ב„ורו˙ ‡‰חרונים ע"י רבו˙ינו ‚„ולי
י˘ר‡ל זˆו˜"ל ויב„ל"‡‰˘ ,ורונו לעמו„ על
מ˘מר ‰י„‰ו˙ לל‡ וי˙ורים ופ˘רו˙ ,ומ˙וך
˙‰נ‚„ו˙ נחרˆ˙ לכל נסיונו˙ לבˆע רפורמ‰
ב‡ורחו˙ חייו ˘ל ˆיבור ‰יר‡ים".
"בחו„˘ ‡‰חרון ˙‰חולל ‰עליי˙ מ„ר‚‰
מסוכנ˙ בˆע„י ˘‰לטון ˘נוע„ו ל„כ‡ ‡˙ ˜ול
‡‰מ˙ ,כ‡˘ר ‡ו˙ם ˆע„ים „י˜טטוריים מס־
˙ייעים ב˜רי‡ו˙ עי„ו„ מ˘ולי ˆ‰יבור ‰חר„י
‰מב˜˘ים לחולל רפורמ ‰מסוכנ˙ ו‡˘ר ר˜
בט‡ון עולם ˙‰ור‰' ‰פלס' עומ„ ב„רכם.
˙‰‰פ˙חויו˙ ‰מ‡יימו˙ ‰ללו ‡ינן מ‡פ˘רו˙
עו„ לח˘ו˙ ול‰בלי‚ ,וכל מי ˘חר„ לע˙י„
‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ ‰ב‡ר˜‰ ıו„˘ חייב ל‰כריז כי
נעמו„ ב‚‡ון על מ˘מר ‰י„‰ו˙".
"לנוכח מסע ‰ר„יפ‰ ‰נור‡ ‰מ˙נ‰ל
ב‡ובססיביו˙ מז ‰חמ˘ ˘נים נ‚„ ˆיבור
ענ˜ ו‡יכו˙י ˘ל רבבו˙ בני ˙‰ור ,‰י˙˜בˆו
˘לומי ‡מוני י˘ר‡ל ‰חר„ים ל„בר „' ויכריזו:
נמ˘יך לעמו„ על מ˘מר ‰ערכים ‰מ˜ו„˘ים
˘ל ‰י„‰ו˙ ‰נ‡מנ ;‰נמ˘יך ל˘מור על ‰רוח
‰מ˜ורי˙ ˘ל עולם ˙‰ור ‰ו‰י˘יבו˙ ,כפי
˘‰ונחל ‰לנו ע"י מע˙י˜י ˘‰מוע ‰ב„ורו˙
‡‰חרונים„ .ב˜ים ‡נו ברבו˙ינו ‚„ולי י˘ר‡ל
˘ליט"‡ ול‡ורם ‡נו ‰ולכים .ככל ‡˘ר יורונו -
נע˘ ‰ומ„ברי‰ם ל‡ נזוע ימין ו˘מ‡ל".
"נמ˘יך ונ˜ר‡ ב˜ול רם :ז‡˙ ˙‰ור ‰ל‡
˙ ‡‰מוחלפ˙; ל‡ נסכים ול‡ נ˘לים עם
˙י‡וריו˙ ח„˘ו˙ ורפורמיסטיו˙ ˘ל 'נ˘˙נו
‰זמנים'‰' ,רע במיעוטו' וכו'˘ ,נוע„ו ל˘„ר
רוח ˙בוס˙ני˙ ורפיון י„יים ˘י‡פ˘רו לעו˜רי
˙‰ור ‰לפעול ככל ‰עול ‰על רוחם".

‰כנו˙ לו‚יסטיו˙ מורכבו˙
ל‰כ˘ר˙ מ˜ום ‰מעמ„ „‚‰ול
כ‡מור˙‡ ,מול נר˘מ„˜˙‰ ‰מו˙ ניכר˙
ב‰כנו˙ ‰לו‚יסטיו˙ וב‰כ˘ר˙ מ˜ום ‰מעמ„
„‚‰ול 'ע˙ ל„בר' ,כ‡˘ר נע˘ ‰מ‡מ ıייחו„י
לסיים ‡˙ עבו„ו˙ ‰‰כנ ‰בˆור ‰מו˘למ˙ ,ע„
למוע„ ‰כינוס ביום חמי˘י בערב.
כבר מ˙חיל˙ ˘‰בוע ‰חלו ‰עבו„ו˙ „˜‰־
ח˙ניו˙ ב˘טח „‚‰ול בו ‡מור בס"„ ל˜˙‰יים
‰כינוס ,על מנ˙ ל‰כ˘ירו ל˜ליט˙ ‰˜‰ל ‰עˆום
˘י‚יע מכל רחבי ‡‰ר .ıכלים ‰נ„סיים כב„ים
עוב„ים מסביב ל˘עון ב‰כ˘ר˙ ˘‰טח ,כ˘במ־
˜ום ˙יבנ ‰במ ‰ענ˜י˙ עבור ‚„ולי ומ‡ורי „‰ור
˘ליט"‡ ,ר‡˘י ‰י˘יבו˙ ו‰רבנים ˘ליט"‡,
כ‡˘ר ‰במ‰ ‰מפו‡ר˙ ˙כלול כמ‡˙יים מ˜ו־
מו˙ ,כ˘במ˜ביל יוכנו ‡לפים רבים ˘ל מ˜ומו˙
י˘יב ‰ברחב‰ ‰ענ˜י˙ לכלל ˆ‰יבור.
כמו כן ,מכ˘ירים כלי ‰עבו„‰‰ ‰נ„סיים
˘ני מ˙חמי חני ‰רחבי י„יים‡‰ ,ח„ עבור
‰רבנים ו‚„ולי ˙‰ור˘ ‰ליט"‡ ,ו˘‰ני  -למ‡ו˙
‡‰וטובוסים ורכבי ‰‰סעו˙ ˘יבי‡ו ‡˙
‰‰מונים מכל ריכוזי ‰י„‰ו˙ ‰חר„י˙˙‡ .מול
נב„˜‡‰ ‰פ˘רו˙ ל„‡ו‚ ל˙ועל˙ בני ‰י˘יבו˙
‰מ‚יעים ממ˜ומו˙ לימו„י‰ם ול‰כין במ˜ום
מ˙חם מיוח„ ל˘מיר˙ מזוו„ו˙ וˆיו„ ל‡לו
˘˙˙˘‰פו˙ם בכינוס ˙‰י ‰ב„רכם לבי˙ם
ל‡חר ח‚ ˘‰בועו˙‰ .ווע„‰ ‰מכינ ‰נ˙נ‰
„ע˙‚ ‰ם על ‰פרטים ˜‰טנים כ‰ב‡˙ מי˙˜ני
מים ל˘˙י ,‰מ˙˜ני נוחיו˙ ניי„ים ,וסי„ורים
טכניים נוספים לרווח˙ ˆ‰יבור.
בימים ‡‰חרונים עמ„ו ר‡˘י ‰ווע„ ‰ב˜˘ר
‡י˘י עם ‚„ולי ˙‰ור ,‰ר‡˘י ‰י˘יבו˙ ו‰רבנים
„י בכל ‡˙ר ו‡˙ר ,על מנ˙ ל‰בי‡ בפני‰ם ‡˙
„בר ‰כינוס ‰חיוני ו‡˙ ‰כרז˙ו ˘ל רבנו מרן
ר‡˘ ‰י˘יב˘ ‰ליט"‡ על ‰חוב ‰ל˙˙˘‰ף
במעמ„ „‚‰ול ,ו˘י˘ בכך מ˘ום ע˙ לע˘ו˙
ל„' ‰פרו ˙ור˙ך.
ר‡˘י ‰ווע„‰ ‰מכינ˘ ‰ל ‰כינוס „‡‰יר
עומ„ים ל˜ר‡˙ סיום ‰‰יערכו˙ ‰מיוח„˙ למען
כבו„ ˙‰ור ‰ב ˙‡ˆ˜‰מ˜ומו˙ מיוח„ים ל‚„ולי
˙‰ור ‰ר‡˘י ‰י˘יבו˙ ו‰רבנים ˘ליט"‡˘‡ ,ר
כבר ‰ו„יעו על ˙˙˘‰פו˙ם במעמ„ ‰נ˘‚ב.
ב˘עו˙ ‰בו˜ר ˘ל יום חמי˘י˙ ,ו˘לם בס"„
‡˙‰‰ר‚נו˙ בבניי˙ ‰במ‰ ‰מכוב„˙ עלי‰
י˘בו מרנן ורבנן ‚„ולי ומ‡ורי „‰ור ,ר‡˘י
‰י˘יבו˙ וז˜ני ‰רבנים ˘ליט"‡ ,מרביˆי ˙ור‰
ומורי ‰ור‡ ,‰מכל רחבי ‡‰ר˘ ,ıיבו‡ו לחז˜
‡˙ ˆיבור בני ˙‰ור‰ ‰עומ„ על מ˘מר ‰י„‰ו˙.
מ‰וע„‰ ‰מכינ ‰נמסר ,כי על מנ˙ ל˘מור
על כבו„ ˙‰ור˙ ,‰ו˙ר כניס˙ ‰רבנים ‡ך ור˜
ב˙י‡ום מיוח„ עם ‰ווע„‰ ‰מכינ ‰בטל'058- :
‡ 322-4471ו בטל'.053-312-4471 :
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