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 :עריכה ועיצוב
 פש שטערני

 בכל העולם. ואני עדיין צרודה אחרי התהלוכה המוצלחת, עשן המדורות עוד באוויר
 .רבי שמעון בר יוחאי, חגגנו השבוע את יום ההילולא של התנא הקדוש

 :אז בואו ואשאל אתכן שאלה קלה, ג בעומר"בוודאי למדתן גם אתן בכיתה על ל 
 .רבי עקיבא, נכון מאוד? האם אתן זוכרות מי היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי

אותו רבי עקיבא אשר איבד בימים אלו של ספירת העומר עשרים וארבע אלף תלמידים  
 .אותם הדריך ולימד תורה במשך שנים, קדושים וצדיקים

 ',ניסיתי'להרים ידיים ולומר ! כמה קלה הייתה הדרך להתייאש אחרי אובדן כזה
 .ירד לטמיון הכל', לא הלך לי'ו, לימדתי, אספתי תלמידים

תארו לעצמכן שרבי עקיבא היה נשאר בביתו לאחר האסון וממשיך להתאבל על תלמידיו  
 ?נכון, כולנו היינו מבינים אותו. היקרים

 .ולא היינו מעלים בדעתנו מה אנו מפסידים
 .מהתחלה הכללהתחיל , אולם רבי עקיבא אגר את כוחותיו ויצא דרומה עם מרץ מחודש

 !חמישה. חמישה תלמידים חדשים הוא אסף לו
,  אין מקום בעולם שלא ציינו בו השבוע את יום ההילולא של אחד מהתלמידים האלו, והנה

 והתחיל, שהאיר את כל העולם באור תורתו ובקדושתו האלוקית, רבי שמעון בר יוחאי
 .לגלות בעולם את פנימיות התורה

 ואת כל זה היינו מפסידים אם רק היה רבי עקיבא
 ...עושה את מה שהיה נראה כל כך הגיוני

 .ופשוט מתייאש
 

 ,שבת שלום                                                     
 חלי                                                           

 פרשת בהר ק"ערש
 (ק"בארה בחוקותי)

 ו"אייר תשע
 28' גיליון מס
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 נט

 'כיתה ד
 !מאירות את העולם

בשיעור חסידות למדנו את  
חסיד  : "ב"הרשפתגם הרבי 

היפים  הפנסים ". פנסאיהוא 
לנו את  יזכירו , שיצרנו

 .התפקיד החשוב

 ידעתן ששיעור עברית
 ?יכול להיות מאוד טעים

למדנו להכיר ' בכיתה ג
טקסט   –טקסט מפעיל 

 .כמו מתכון, שמכיל הוראות
קראנו מתכון לכדורי שוקולד 

וביצענו בעצמנו את כל 
 .ההוראות
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 קיבלנו' בכיתה ב
 ג בעומר בשמחה"את ל

 .וחגגנו אותו במסיבה כיתתית
החברות גילו כישרונות בהכנת  

 .התוכנית המגוונת
 ,הצגה מעניינת על רבי עקיבא

,  יצירה יפה, ריקוד מסביב למדורה
 ואפילו קליפ שהופק

 .במיוחד למסיבה
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 .בתהלוכה זכינו לטעום ולהרגיש את זמן הגאולה
 נתנו לנו הצצה מציאותית, המוצגים שיצרו כל בנות בית הספר בכישרון רב

 ,אל העולם המופלא של ייעודי הגאולה
 .ובוודאי נזכה כולנו בקרוב ממש לצעוד בתהלוכה ארוכה אל בית המקדש
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 :'שיר מרגש שחיברה טובי ווגנר מכיתה ה

 אני רואה את תמונתך
 נזכרת מתגעגת

 עליך כל היום חושבת
  
 

 
  

 נצעק בקול! ?מתיעד 
 לא יכולות עוד בגולה

 מחכות לגאולה
 

 ושנזכה לעמוד בשורה ראשונה
 אז דמותך תופיע
 וכולנו אז נצדיע

 !כי המשיח סוף סוף הגיע
  

 את כל הדמיונות
 רוצות להפוך למציאות

 וזאת נעשה בהתקשרות
 !לחירות-כי רוצות לצאת

  

 

 :סיכמו בדרך מעניינת את המסר מפרשת השבוע', מכיתה ד מונדשיין ה'ורוחלתמר ריבר 


