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 פרשת וירא ק"ערש ה"ב
 ו"חשון תשע
 4' גיליון מס

 וןשליחו

 ,ב"הרשר "לפניכן חידות הקשורות לאדמו
 .חשון' כ, לקראת יום הולדתו

 כל אחד מהציורים הבאים רומז לשם של ספר
 .ב"הרשר "או קונטרס שחיבר אדמו

 ?האם תצליחו לגלות את שמות הספרים
 (שבספר היום יום" שלשלת היחס"תוכלו להיעזר ב)

 !יש לנו זוכה
 :זכתה לךשל פרשת לך  בשליחודון

 'מכיתה ווייט חני 
 ?רוצה להיכנס להגרלה

 שלחי את התשובות שלך עד יום שלישי
 shlichuton@gmail.com: למייל



הצצו
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נפגשנו כל בנות המלך ביום  . השבוע זה קרה
 .בפעילות האהובה על כולנו, ראשון

 בפתיחה המעניינת הצלחנו להכיר יותר
 הצצנו לתמונות, לעומק את החברות

 ,מפעילויות של שנים קודמות
 .גילינו מי המדריכות שלנו –וכמובן 

 !מחכות כבר לתוכנית הבאה

 .הבוקר הוקדש כולו ללימוד מרחל אמנו
במהלך הבוקר צפינו בקליפ מעניין ובו 
גילינו את תכונותיה של רחל אצל 

 ,הכנו הצגה יפה, חברותינו לכיתה
 ואפילו השירה, ונהננושיחקנו 

 .אמיתיתלוותה בנגינה  
 יצאנו מהבוקר עם

 זכרת מתוקהמ
 ועם הרבה
 .מתוק בלב

 ,שבועמידי 
 חובהעורכים בגן אנחנו 

 ,שבתמעמד קבלת 
כולנו  , מדליקות נרות" אימהות"ה

 ,עושים קידוש" אבות"ה, מתפללים
 לסעודהממלאים צלחות 

 .על חידות לפרשת שבועועונים 
 !שבת שלום



הצצו

 שיעור חברה
 'מתוק בכיתה ג

 השבוע זכינו לקבל את החומש
 .במסיבה חגיגית ומרגשת

, הכנו הצגה וריקודים לכבוד תחילת לימוד התורה
 , יצרנו יחד עוגות מתוקות בצורת ספר תורה

 .בשמחה את החומש היקר מאמאקיבלנו  –העיקר 
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 השבוע זכינו לביקור
 .בשולחנות השבת מסביב לעולם

כל בת סיפרה לחברות על שולחן השבת  
 התפקידים, האורחים, בביתה

 .והחלקים האהובים עליה
 .סיום הכנו יחד כדורי שוקולד טעימיםל

 ?נכון שהם יפים              
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 ,בסיפורו ט"הבעש פתח ,שנה ושישים כמאה לפני
 .צדוק-שמואל רבי ושמו בתורה גאון פראג בעיר חי

  הלך לא הוא אולם ,ל"המהר תלמידי עם נמנה הלה
  הנסתרות בלימוד עסק ל"המהר בעוד .רבו בדרכי

  לימודי את בתכלית שלל תלמידו הרי ,שבתורה
  את יפה בעין ראה לא גם הוא .והקבלה המוסר

 קר טיפוס היה הוא .במצוות והמהדרים המדקדקים
 ועיסוק ותמימות התרגשות ששנא ,ושכלתן

 עד ,רבו עם הסתכסך הימים ברבות .בנסתרות
 .לבוב בעיר לגור ועבר פראג את לעזוב שנאלץ

  הבן ,משה 'ר .צדוק שמואל 'לר ,לו היו בנים שני
  בדברי להשתעשע ואהב עילאי במוח ניחן ,הגדול
 פשוט אדם היה ,יהודה 'ר ,השני הבן ואילו .תורה
 .המשפחה של המסחר ענייני את ניהל כן-ועל יותר

 גדול גאון היה הוא .אביו בדרכי הולך היה משה 'ר
  בלימוד והן התורה בלימוד הן להתעמק ואהב

  למרות  אך .והנדסה כמתמטיקה שונות חכמות
 היה הוא הלכה עניין בכל ,בלימוד הרבה שקידתו

 המהדרים את אהב לא מעולם ,להקל נוהג
  יותר עוד מתנגד היה לקבלה וגם ,והמדקדקים

 שבמשך עד ,במצוות לזלזל החל אט-אט .מאביו
 .הישר מדרך לגמרי סר הזמן

 גדולה אחוזה משה 'ר קנה ,אביו פטירת לאחר
  לביתו להזמין והחל ,מפואר בית ובה לעיר מחוץ

  עם להשתעשע אהב בעיקר .הסביבה גויי את
 ושותה אוכל היה הוא .שבהם והמלומדים החכמים

  את וניהל השבת את לשמור הפסיק ,ממאכליהם
 .מוחלטת עול בפריקת חייו

  אהבת - משה 'ר של בליבו נשתמר אחד דבר אולם
  ,בה ולהתעמק בתורה להגות הוסיף הוא .התורה

  חייו-לאורח בסתירה כלל הדבר עמד לא כאילו
 .המופקר

 המשך יבוא


