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הצצו

בכיתה א'
התקיים כינוס
הקהל מיוחד .כל ילד
היה בעצמו מלך וקיבל
החלטות בהוספה
בתורה ומצוות
התלמידים שהגיעו עם חולצות לבנות ,שמעו דברים מפי
המחנך על חשיבות לימוד התורה ולאחר מכן צפו בקליפ
מיוחד על ההשקעה שנדרשת ללימוד התורה.
בשלב הבא של המסיבה ,נערכה מכירה פומבית על הזכות
לקרא את המשנה הראשונה במסכת.
התלמידים התמודדו על הזכות לקרוא את המשנה,
כאשר הם מתחייבים סכומים מכובדים
של לימוד שורות תניא בעל פה,
עד שהכריעו התלמידים ארי סטולין
ולוי גרינברג ,שקנו את הזכות הגדולה
ב 45-שורות תניא בעל פה!

מעמד מרגש היה
בתפילה של כיתות ה'-ח',
כאשר כשליח הציבור שימש התלמיד
מענדי טרבניק ,שהתחיל לראשונה להניח תפילין.
במצלמה יכולנו לראות את מענדי מתפלל בחיות,
ומראשו משתלשלות רצועות התפילין לצד חוט האוזניות...
"זה דווקא מתאים"
אומר מענדי,
"גם רצועות התפילין שלי
היו בסך הכול עור של בהמה,
עד שהעלינו אותן לקדושה"
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בחיל וברעדה עמד ר' משה לפני מורו ורבו הבעל
שם טוב והמתין למוצא פיו.
"שליחות לי אליך" אמר הבעל שם טוב "סע נא אל
תלמידי ,הגאון ר' חיים מלבוב ומסור לו שביום
רביעי עליכם לנסוע יחד אל היער השוכן מחוץ לעיר
לבוב ותיכנסו לתוכו כשמונה פרסאות .שם ,במקום
שבו יראה רבי חיים את דמותי נגלית אליו ,תעצרו.
עליו ללמוד שם בעיון רב את ארבעת הפרקים
הראשונים של הלכות ברכות ברמב"ם .לאחר מכן
יתפלל תפילת מנחה ובסיומה תחזרו לבתיכם.
תפקידך ,ר' משה ,יהיה לומר תהלים במשך כל זמן
לימודו של הגאון ,בלי הפסקה".
ר' משה יצא מיד ללבוב .בשמוע הגאון כי בא אליו
בשליחות הבעש"ט ,עמד מלוא קומתו וקיבל את
המכתב בחרדת-קודש .הוא פתח את המכתב
וקרא בו בעיון רב ,חזור וקרוא.
באותו זמן לא ידעו ר' חיים ור' משה כמה תקלות
תעמודנה בדרכם לבצע את שליחות הבעש"ט הקדוש.

יום רביעי הגיע .השכם בבוקר התקדרו השמים
וגשם עז ניתך ארצה .והנה ,כאשר רק הציג הגאון
את כף רגלו בעגלה ,נבקעו השמים בקולות רעמים
וברקים נוראים ומפחידים.
למשמע הקולות נחרדו הסוסים ונעצרו במקומם.
לא הועילו כל ניסיונות העגלון לדרבנם .רק כעבור
דקות ארוכות ,נחלשו הרעמים והעגלה יצאה
לדרכה לכיוון היער.
שעות רבות נמשכה הדרך רצופת הקשיים.
בתחילת הדרך נקרעו מושכות הסוסים ,משתוקנו
– נפל גלגל העגלה ,וכאשר נראה היה שהכול
הסתדר – נטתה העגלה לצד הדרך ושקעה
בתעלה ,ובכוחות משותפים התאמצו הנוסעים
והעגלון לחלצה משם .כך התקדמו השלושה
לאיטם אל תוך היער.
השמש כבר עמדה במרומי השמים ,כשהגאון קרא
לפתע אל העגלון וסימן לו לעצור" .רואה אני מולי
את דמותו של הבעל שם טוב .זהו המקום"
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shlichuton@gmail.com

שליחו ון
מסביב לפרשה
השלימו את האותיות החסרות בעיגולים ומצאו מילים מן הפרשה
(אפשר לשנות את סדר האותיות שבעיגולים).
חברו את האותיות שהוספתם .מה קבלתם?
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טיפ-טיפה
מהעננים יצאו טיפות של צירופי מילים.
מצאו מהי המילה המשותפת לכל ענן:
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