
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

מכתבים למערכת
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לא יסמוך עצמו על שום כתב הכשר רק באופן שכתבנו באות הקודם 
במהות הרב והמשגיח התמידי, וכל שכן בדברים הבאים על שולחן בפסח 
שלא יסמוך עצמו רק באופנים שכתבנו ואשרי למי שעושה מה שאפשר 
בביתו בעצמו. עם כל זה לא ניתנה תורה למלאכי השרת וכשל כח הסבל 
שלא  וחנון  רחום  ה'  אל  ולהתפלל  שכתבנו  כמו  ידקדק  רק  עזר,  בלי 
יבא בפינו שום מאכל איסור ושום משקה של איסור ונזכה לזרע קודש 
תמימים וישרים בעזרת ה' שלא יהא לבם אטום חלילה וחס, רק פתוח 

כפתחו של אולם לתורתו ועבודתו. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום רביעי | פרשת משפטים | כב שבט
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המשך בעלון הבא
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

השחיטה, מכל  בעיניהם חשוב יותר  הממשלה, לשרי 
העולם, מתעים משחיתים, בנים בם, אימון ואין
ולמעשה בעלמא , מילי פטומי שוא , דבר ופיהם
שלא תורה דעת בדעתינו עומדים היינו שאם כנראה

תחת  לעזרתינו ,נכוף באים  הכל היו  אז  שונים, לחצים
לדחות  אפשר והיה בע"כ  אמן עונה  היה רע מלאך  וגם 
כלפי וגם חסד של הם המלכות  כי  הגזירה. כל  את בקל 
כיון  אך  השחיטה, לאסור רוצים אינם העולם כל 
עמהם  להתפשר וחיללוה, עמינו פרצי  שם  שבאו 
עליהם, לוותר  שחיטה הלכות של  עירוניים בדברים
אותן  אפילו ישראל כל  בשם מדברים שהם ולהוסיף 
בשעה  עכשיו וגם  דברו ועדתו כבודו ובשם המהדרים
הרבנים  וכל  מעכת"ה. בידי עוד שהיא המכריע זוקץ
חוץ  לסעדו. לימינו  יעמדו  הקהילות  משאר גם
מסכימים  לא כולם שכמעט יודע שבטח  מהקהילתו

ולויתורים, שמעכת"ה לפשרות  רואים כי  הכבוד מפני
לעצמו . חובה יותר  רואה ואין בדבר , ואף התעקש 

עצמי  ולבזות ונפגם, פוג להיות הכתיבה עלי  שקשה
ואחריות שהחובה בדברים  ובפרט לפניו, לבא 
רוצה אינני  וכאשר כתיפיו, ועל עליו  מוטלת  המליאה
ואולי  הלום. עד  באתי לכן החרדים, עליו יבכו שח"ו
הדברים וישקול ודעתו שכלו במאזני יבדוק הפעם

מועד . בעוד היטב

ליקחכל  רוצים אנו  מאמריקע וכי תמהתי העת
השחיטה שכל  יודעים שהכל בכשרות, והנהגה מוסר

שותפו  לא ממש  עמלק  הקצבים יד והשו "בטותחת .
והמשגיחים. הרבנים וגם אצלם מושכרים

ממש,וכבודו  ממש הדין כנגד  או בסדר, זה אם  יודע
חלב  עם היה מה ?וגם

כי  עד לדרכו, ללותו אז, תלמודים ע' לערך לי שהי' שלי הישיבה
ע "כ. נעלם,

למעשה,טו) הלכה בשר אכילת השחיטה, קול בספרי באריכות ראה
ובמדריך צויתיך, כאשר וזבחת  תזעק , מקיר אבן בשר, יאכילנו מי
וראה  התעוררות, מכתבי ובס' מ', חלק  עד י"ד מחלק  לכשרות

ועוד . גדול, באריכות החלב פרשת כל הבכה עמק בספר באריכות 

המשך בעלון הבא
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 ,‰פסולו˙ ‰מ˜וו‡ו˙ רוב על ‰‡מ˙ ול˘מוע לר‡ו˙ רוˆ‰ ‡˙‰ ‡ם
 וטריפו˙ חלב נבילו˙ ‡ו˙נו ˘מ‡כילים ‡יך ‰ב˘ר כ˘רו˙ ועל

 ו„ם ב‰כ˘רם ˘ל רבני ‰ערב רב, ˙˘מעו ו˙ר‡ו
 ר˜ עוב„ ם"מ ך"‰סמ כי ˙ח˘בו ו‡ל, ו‡י„י˘ ‰˜ו„˘ בל˘ון מעו˙˜ים ‰‡לו ‰טעיפס

ıבחו ıל‡, ל‡ר‡ ıכי, בר‡˘ יו˘ב ‰ו‡ י˘ר‡ל ב‡ר ıבחו ıלו ‰˘ליח ר˜ עוב„ ל‡ר˘ ,
ıעי‰ בירו˘לים ובפרט, ר‡˘ ‰יו˘ב ‰ו‡ ‰ו‡ וב‡ר"˜. 

 

 

33 
נוטמי

סו„ו˙ מ‰ח„ר
-כ‡ן י˙‚לו לך ‡יך ˘‰רע

בנים ‰כ˘ילו ‡ו˙נו ע˘רו˙ 
ב˘נים במ˜וו‡ו˙ פסולו˙!!! 
וע„יין ‰˘טן מר˜„ בינינו 

 רח"ל.
‰‡ם ‰מ˜ו‰ ˘‡˙ם 
מ˘˙מ˘ים ב‰ ‰‡ם ‰ו‡ 

 כ˘ר‰?
‰מ˜וו‡ו˙ ‰פסולו˙ 
ב‰כ˘ירם ˘ל רבני ‰ערב 

 רב:
מ‰"‰˙‡ח„ו˙ ‰רבנים 
„‡רˆו˙ ‰ברי˙ ו˜נ„‰" 

ו"ר בנ˘י‡ו˙ כ"˜ מרן ‡„מ
 מס‡טמ‡ר ˘ליט"‡.

‡ם ‡˙ם רוˆים ל„ע˙ מי ‰ם 
‰יוונים ‰‡מי˙יים ב„ורינו 
‰מכ˘ילים ‰כי ‰‚„ולים 

 :‰ז‰ ˙˘מעו ‡˙ ‰טעיפ
כ˘˘‡לו ‡˙ ‰רב ‰‚„ול 
‰י˙כן ˘‡˙‰ נו˙ן ‰כ˘ר על 
מ˜ו‰ פסול‰, ענ‰ לו ‰רב 
‰מכ˘יל, מ‰ ‡יכפ˙ לך מ‰ 

 ˘‡ני עו˘‰.
‡ו„ו˙ ‰מכ˘ולו˙ 

ב‰מ˜ו‡ו˙

 עלטעיפ
‰מ˜ו‡ו˙ ‰פסולו˙

כ‡ן ˙˘מעו ‡יך 
˘‰‚‰"ˆ רבי נחום 

ר‡זענבער‚ ˘ליט"‡
רב ‰מ˜ו‡ו˙

לכ"˜ מרן מספר
 זˆו˜"למ˜‡˘וי‡„מו"ר

ברכו˙ בעמח"ס ˘ו"˙ 
˘מים ‚' חל˜ים, וברכו˙ 

˘מים על מסכ˙ו˙ 
‰˘"ס

כ‡ן ˙˘מעו ‡יך ˘נ˙‚ל‰ 
רבנים ˘‡ולו כל  70במעמ„ 

‰˘נים חלב „‡וריי˙‡, 
ומטכסים עˆו˙ ל‰˘˙י˜ 
‰ענין ול‡ חס ו˘לום ל˙˜ן

ו˙ טעיפ מ‰˙‡ח„
‰רבנים פר˘˙ ‰חלב 

חל˜ -בר‡˘י˙ ˙˘מ"‚
'‡

 

 

 

ממיטב נגוני מירון
ספורי רבי שמעון בר יוחאי

מאת הגה"צ המקובל רבי שלום יהודה גראס שליט"א
נשיא מפעל הזוהר העולמי

מעלת לימוד הזוה"ק

יצא לאור  ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
נחל לכיש 24/8 עיה"ק בית שמש

טל: 054-8436784

50יובל שנים של פעילות המערכה



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא
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המשך בעלון הבא

המכשיר בעל הרב - שלו  מהשפופרת  הכל שומע קליין
יש  הכל , יודעים  הם  חמור, המצב הבית לבעל אומר 
על  שהעידו  שם שעבדו  עובדים להם  יש עדויות, בידיהם

עתה  עושים  ומה העבודה, ?תהליך

והודה  התבלבל  המכשיר  בעל 

לב  שם לא הוא  לגמרי, מבולבל  היה  המכשיר בעל 
הכל , שומע  קליין הרב וכי  השפופרת את הניח  שהוא 
הבא" ה"ברוך בעקבות שהגיע מאז  המום  היה הוא 
את  לאור הוציאו שונאיו  כאשר  המודעות, באותן  שקיבל

נבדק . שאינו הכרוב בענין האמת

את  והרים השפופרת  את הניח המכשיר  בעל הרב
עליו היה  מדוע שהתרעם קליין הרב המתין  שבה השניה
מדובר היה לו  כי  אמר  הוא  זמן , הרבה  כך כל להמתין 
מאחר אך  הטלפון , את סוגר היה  הוא פרטי באדם 

נ השני שבטלפון ויתכן ברב, שזקוק ומדובר אדם מצא 
להמתין. החליט  הוא  לכן  ביותר דחופה  לתשובה

מה  המכשיר  בעל  הרב את ושאל  אז  פתח  קליין הרב
ממני רוצה  ממנואתה וביקש העיז  המכשיר בעל ?

לא  הוא  כי יודיע הוא שבה בעתונים מודעה שיפרסם 
ומה  קליין הרב  שאל ואז טוב , אינו  שהכרוב מעולם  אמר
הם  האם  לכך , יסכימו הללו האם הרבנים, יתר  עם  יהיה

בודאי ... השיב כך ועל  כאלה , מודעות  יפרסמו גם 

כל  כתב  ולא  ממנו  התחמק  קליין  הרב במציאות 
בענין. מדבריו  בו  חוזר  שהוא  מכתב

בענין  הפעילים את גילו איך

בולשת , חברת  שכרה  הכרוב של הייצור חברת
פנו החוקרים המודעה, את  עשה  מי לחקור הוטל  שעליה
כי לו אמרו ושם  כתיבה , למכונות  החרושת בית  לבעלי 
היחיד  הוא  בוויליאמסבורג קליין  הרב  יורק ניו באיזור 
המודעה , בעל  הוא  מי להם נודע וכך כזו, מכונה  לו שיש
רבה  גם  היה  לאיסור המודעה על  שחתמו  הרבנים  21 בין
בו. לחזור הסכים לא פעם אף והוא  זצ"ל , צעהלים  של 

המודעה , בעל הוא מי תפס המכשיר  שבעל  לאחר 
דבר, יעשה  לא  יותר  כבר  המודעה  שבעל הבין  הוא 
הוא  כי המעידות  חתימות מהם לקבל  לרבנים פנה הוא 
לחזק  בכך וביקש לכשרות, הקשור  בכל מוסמך  רב

ההשגחות . את

פרט  רבנים אותם מתוך מ -11 לקבל הצליח  הוא
על  לחתום  מוכן  היה שלא  צעהלים של  לרבה 

כזו. מודעה 

על  שאפראן של  רבה  חתימת את  ראה שרבנו לאחר 
זצ"ל , שאפראן  של  לרבה רבינו פנה המכשיר, בעל אותו 

את לבדוק ותלמידיו טוב  ש הבעל נהגו זה  מטע
בערי מאנ "ש " שוחטי" העמידו וג השחיטה  חל
הכל הקהילה, על החסידי של השפעה היתה  בה

פרנק . ואנשי  השבתאי מפני הפחד בגלל 

טריפה, מאכלי  לאכול שמצוה סברו,  השבתאי
פיגול'(השבתאי)ה''דאנמעס'' 'אכילת  כי אמרו,

שהיו כריתות, ושש  מהשלושי אסורות' ו'מאכלות 
עשה '. 'מצות  כמו בעיניה

של הראש  ברובי, מעריצי בי הקשר ידוע ג
 בפודולי 'כאהשבתאי השבתאי וקיצוני  .בסלוניקי

שחטו  ,השבתאי צאצאי , בפולי פרנק אנשי  ג
עבירות. ידי  על המשיח את להביא  כדי  טריפה, להכעיס

המקורבי אחד  התוודה  ,בלאנקצאר באירוע
"מצוה", שעשה  וחשב  טריפות שאכל  לפראנקיסטי

במזיד שעבר העבירות  שאר  בי.

בשנת הפראנקיסטי נגד  בבראד  שנער בחר ג
הכוזבת(1756)תקט"ז באמונה ש "החשוד בפירוש נאמר
את(פרנק) עזב כי ידוע לא א ובודק, שוחט יהא לא  ,

תשובה ועשה שבתיצבי  כת אנשי  של הרעה דרכו
תמימה שנה   במש.

בחיי חדשה שיטה  היתה החסידית  שהתנועה  ומכיו
אולי  ,החסידי מהשוחטי המתנגדי חששו ,היהודיי
ל"כת " השייכי מהשוחטי ביניה נתערבבו

הפראנקיסטית ...

ומקור הלב  לטמטו גור  ליצל שרחמנא  הדבר  לחומרת
אסורות, מאכלות הוא   ליצל רחמנא הדור  פירצות לכל
המשמר על העומדי על להמנות שמי אני ג חתמתי
ישראל . כל  ועל עלינו יג  זכות  הקדושי אבותינו בדר

החתימה   מקו
מרודניק  יהודה יקותיאל
מצאנז ־קלויזענבורג ) [שליט"א] אדמו "ר  (כ"ק

"בשאלוניקי  השבתאי ראש  "ברוביה  שלו ג . ראה:
: שלו ג.  ג .136137  בעמודי בפרט ו, שנה ," ב"ציו
ב' כר ,"בפולי ישראל  "בית "בפולי השבתאית "התנועה

.5676 בעמודי בפרט 
 עמוד הפראנקית'/ התנועה "לתולדות :באלאבא מ .
.120
,היילפרי י. הוצאת ארצות" ד' 417."פנקס עמוד



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

119. נספח לג: וועד המרכזי להצלת השחיטה בבריטני'
120. נספח לד: סיכום משמעות הגזירה ותוצאותי' - מאחד 

הרבנים

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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שליט"א  אייכענשטיין  אייזיק  יצחק  מוהר"ר  הגאון  הרב 
מעמד  להחזיק  דשמיא  לסייעתא  צריכים  כותב:  קיוואשד  אב"ד 
ומצב. מלחמה ממש פנים ואחור, אמנם מובטחני בנושא הדגל שלא 

יחת ולא יסוג אחור מכל דוחק ולחץ.
 הרב יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד קיוויאשד

כל שלא ובפרט  הנה , ואחד הנה אחד פרטי, חטא כל על
בידו. מצויים הספרים אלו שיהיו זוכה אדם

עבירה המעלה דבר  העושה תורה לבעל  היא  השלישית
יפרש למורה . מכאוביו נגעי להודיע בה ומתבייש 
ותרף , מזור לנפשו וימצא מעל"ד הנרשם הזה  הספר אל כפיו 
חברייא  דמן זעירא וברר ולקט אסף הרבים את  לזכות וכדי
אסף ורובו מעל"ד לעיל הנזכרים הספרים  מכל הלזה החבור 
לא  עמו  ונימוקו טעמו ומחמת חכמה", "קנה מספר וקבץ

שפתיו. על  שמו לישא  רצה

מפתחות

רצויים פרק אינם והתפילה שהתורה הענין, יבואר  בו  א'
אלא  רצויים שאינם די ולא התשובה, אחר אם  כי
טובים  המעשים ועל התפילה  ועל  התורה  על  עליהם , שנענש
כמבואר החיצונים אל כח  נתן  כי התשובה , קודם שעשה
לאברהם", וב "חסד זלה"ה האר"י ובכתבי מהימנא" ב"רעיא
מה  ובאור שחטא, מה שידע התשובה שראשית יתבאר, ובו
 ה '" אל  ונשובה  ונחקורה דרכינו "נחפשה הכתוב : שאמר 
"אם  רבא: שאמר מה ובאור וחיקור", "חפוש  לשונות : בב '

במעשיו ". יפשפש  עליו  באים  שיסורים אדם רואה

א ' פרק

עוונותיו צואת סרחון מלא שהוא  מי
לבוראו רוח נחת  תורתו  אין

שבצריך לא אם כי ותפילה , תורה קודם תחילה תשובה
ברוך  הקדוש לפני ומקובלת רצויה תורתו אין  כראוי
לספר לך מה  אלוקים  אמר "ולרשע הכתוב : שאמר כמו הוא,
וזה  התשובה  משער ב ' פרק חכמה" ה "ראשית וכתב חוקי",

באומ אלעאי בר  יהודה  ר' כיוון ולזה מי לשונו: אשרי  רו:
בה  שהעוסק פירוש, – ליוצרו רוח  נחת ועשה בתורה  שעמלו
אבל ובתורתו, בו  משתעשע המלך שאז  ועוון , מחטא  מנוקה
רוח נחת תורתו אין עוונותיו  צואת סרחון מלא שהוא מי
השכינה  ממשיך האדם התורה בעסק כי הוא, הטעם לבוראו.
שבו  ומושב כסא השכינה מצאה מחטא נקי ובהיותו  עליו,
שהכסא  כראוי, המתוקן בכסא היושב  כאדם  ותנוח , תשב 
מתוקן  כסא היא הנקיה התורה כן  לו  רוח נחת  ההוא
בכתמי  מלוכלך האדם בהיות אבל בו, שתשרה  לשכינה
לא  לשרות, כסא בו אין  כי בו, שורה  התורה אין  עוונותיו
על ליושב  וממאיר מכאוב קוץ  כל  כי השכינה, ולא התורה
כראוי, בתשובה עוונותיו צואת  ירחץ  כל  קודם לכן  הכסא,
הפשוט מהדין דמיון  ויקח  בתורה, יעסוק מכן לאחר ורק
בתורה  שם לעסוק אסור רע ריח  שיש במקום  בגמרא:
שכתוב : כמו "צואה ", נקראו שהעוונות וכידוע, ובתפילה,

ת! בָּ ל זֹוַהר ַהשַּׁ ֵסט שֶׁ ל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות בְּ כָּ
ם! ִחנָּ בְּ

ֵעיֵני ה'.  דֹוׁש ָיָקר ְמאֹד בְּ ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהקָּ ל ֶרַגע שֶׁ כָּ
ָזרֹות ָקׁשֹות. ְפָרִטּיּות ּוִבְכָלִלּיּות ִמגְּ יל ֶאת ַעם ִישְָׂרֵאל בִּ ל ִלּמּוד, ַמצִּ ל ֶרַגע שֶׁ כָּ

 , ַח ְוָעְצָמה ֲחבּוִיים בְּ ה כֹּ מָּ ְיהּוִדי ָיָקר! כַּ
ה, ָלאָכה ְמֻרבָּ ַמן ָקָצר ְוַהמְּ ה ָיֶדי, ַהזְּ ְרפֶּ , ַאל תַּ לְּ ּמּוד שֶׁ לִּ לּוי בַּ ל ָהעֹוָלם תָּ כָּ

דֹוׁש.  "י ַהקָּ בִּ ל ָהַרשְׁ ִצּלֹו שֶׁ ב בְּ לֹום, ּבֹוא ְושֵׁ ל ָהעֹוָלם ְלשָׁ ּתֹוִליך ֶאת כָּ ּבֹוא ְוִהְצָטֵרף ִלְקבּוָצה שֶׁ

ָמה ָעֶלי ַלֲעׂשֹות?
ֶרק, ֵאלֹות ַהפֶּ ן ַלֲענֹות ָנכֹון ַעל שְׁ ת, ְלַאַחר ִמכֵּ בָּ ל ּזֹוַהר ַהשַּׁ ֶפר ִראׁשֹון שֶׁ ַר א' ִמסֵּ ָקנֹון, כְּ י ַהתַּ ִלְלמֹד ַעל פִּ

ם! ִחנָּ ָרִכים בְּ ה כְּ ת ֲחִמשָּׁ בָּ ל ֵסט ּזֹוַהר ַהשַּׁ ה ְלַקבֵּ ְזכֶּ ְוָכ תִּ

ִלְפָרִטים:
ְבָחן. ַלח ְל ֶאת ַהמִּ ר 02-9951300 ַוֲאַנְחנּו ִנשְׁ תֶֹבת, ְוֶטֶלפֹון] ְלַפְקס ִמְספַּ ם, כְּ ָרִטים ְמֵלִאים [שֵׁ לֹוַח ַפְקס ִעם פְּ ֵיׁש ּלשְׁ
ָנה.  תָּ ל ֶאת ַהמַּ ְבָחן, ּוְתַקבֵּ ק ֶאת ַהמִּ ַעם ִמְפָעל ַהזֹוַהר ִיְבדֹּ "ל, ּובֹוֵחן ְמֻיָחד ִמטַּ ַפְקֵסס אֹותֹו ְלַפְקס ַהנַּ ְבָחן תְּ ְגַמר ַהמִּ בִּ

ָפִרים. סְּ ְרסּום בַּ ַהִמְצַטְייִנים ִיְזּכּו ְלפִּ

ַכת ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ַמְהפֵּ
!ֶר יֹוֵצאת ַלדֶּ

ַהזֹוַהר זֹוֵהר ַמְכִריז ְואֹוֵמר
ַהּלֹוֵמד ְוחֹוֵזר  ַמְרִויַח ְוקֹוֵצר

ת" בָּ ל "ּזֹוַהר ַהשַּׁ ֶפר ִראׁשֹון שֶׁ ַר א' ִמסֵּ לֹוְמִדים כְּ

ָנה ַמתָּ ת" בְּ בָּ ל "זֹוַהר ַהשַּׁ ִלים ֵסט שֶׁ ִנְבָחִנים ּוְמַקבְּ

יַצד? כֵּ
ְבָחן ֲאֵליֶכם ָאנּו ְמַפְקְסִסים ַהמִּ

ם ִנְבָחִנים ְוׁשֹוְלִחים אֹותֹו ְלַפְקס: 02-9951300 ַאתֶּ
ִלְפָרִטים ְוַהְזַמַנת ִמְבָחִנים, ֵטל: 0548-436784

ִצידֹו ן ְשָׂכרֹו בְּ ַמתָּ
ב ְולֹוֵמד ִעּמֹו "י יֹושֵׁ בִּ ָהַרשְׁ


