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 פרשת משפטים ק"ערש ה"ב
 ו"שבט תשע
 16' גיליון מס



הצצו  ההקהלוועדת 
 'הכינה לנו בכיתה ד

 .מושקע ומלא בתוכן' הקהל'
 לתלמידות כחיישר 

 חיטריקושרה  גליצנשטייןחני 

 כמה כיף לקבל את השבת
 עם הפרחים המיוחדים

 שהכנו לכבודה בשיעור חברה
 ('כיתה ו)
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 השליחות הצעירות
 ,העולמישלנו התאספו בכינוס  שהאמהותבזמן 

 ,המצלמהמול חגיגיות ומרוגשות ישבנו גם אנחנו 
 בכינוס שליחות וירטואלי חובק עולם

 ?בבאנקעטאז מה היה לנו 
 .ה"ע מושקאחיה שם הרבנית בביצוע התלמידות שזכו להיקרא על  -' מושקות ה'חי'מופע  -

 .השלוחותמיוחד של הרבי מכינוס וידאו  -
 .'מושקאחיה 'קריאת משניות המתחילות באותיות השם   -

 .  כך התבטאה הרבנית על החסידים -" הילדים שלי"על הסיפור ' בבנות כיתה מופע  מדהים בביצוע  -
 .  המרגש קאל-מעמד הרול, שנהשכולן מחכות לו כל החלק , שיאו של הכינוס, וכמובן-

 ,הכריזה את שמות השליחות הצעירות ומקום שליחותן, שהנחתה את הכינוס, המורה רחלי דיסקין
 ,קאל-לרולשליחותה אותו הכינה במיוחד מקום נעמדה ונופפה בדגל של וכל אחת בתורה 

 !כשכל החברות מצדיעות לשליחה הצעירה
 !אשרינו. את הכינוס סיימנו בריקוד עוצמתי שסחף את כולנו
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  בלימוד והתעמק ,קום אברהם 'ר השכים בוקר באותו

  אשר הכוונות את בדבקות מכוון כשהוא ,ובתפילה

 לא וזו ,כושר לשעת המתין ,כשסיים .רבו אותו לימד

  מכיוון משה דודו אליו קרא ,"אברהם" .לבוא איחרה

 אוויר לשאוף ,קצר לסיבוב יוצא אני" הראשית הדלת

  מה כל מהמשרתים לבקש בנוח נא הרגש ,צח

 ."אחזור אשר עד שתצטרך

  ,לחדרו אברהם מיהר ,אחריו הדלת שנסגרה ברגע

  רבי לו שהעניק הקדוש החפץ את מתרמילו והוציא

 .מזוזה – הנסיעה לפני אליהו

 שתכוון לאחר ,הבית בפתח תקבע הזו המזוזה את"

  לך יעזור יתברך 'וה ,הזיכרון מעוררות הכוונות את

  רבי של בדבריו אברהם נזכר ,"דודך של ליבו את לעורר

 .הביתה דודו יחזור בטרם אותם לבצע והזדרז ,אליהו

  דבר שום .הבית לכיוון פנה ומשה ,להתקרר החל בחוץ

  נכנס הוא דרכו ,בפתח שיגלה להפתעה אותו הכין לא

  בידי כתמיד שנפתחה ,הדלת אל התקרב הוא .יום מידי

 דקות במשך ועמד מקומו על קפא אז אך ,המשרת

 נעוץ כשמבטו ,לזוז היכולת את איבד כאילו ,ארוכות

 .הבית בפתח התלויה הקטנה במזוזה

  ,בחשש מהולה בציפייה עת אותה כל שהמתין ,אברהם

  קטנות דמעות וגילה משה אל בהיסוס התקרב

  משה לחש ,"שנה שלושים" .עיניו בזוויות מבצבצות

  ראיתי לא שנה שלושים" מבטו את להפנות מבלי

  הקטנות והדמעות ."תורה ספר ולא ,תפילין לא ,מזוזה

 המשך יבוא .חזק לזרם במהרה הפכו
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