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 :עריכה ועיצוב
 פש שטערני

 ?"לפתוח דף חדש"את הביטוי אתם מכירים 
, פה ושם ישנם כתמי דיו. לא תמיד הוא נראה כל כך יפה, דף שכבר נכתבו בו דברים

 ...קשקושים ושרבוטים בשולי הניר, מחיקות שמותירות סימנים על הדף
דף חדש הוא הזדמנות חדשה להתחיל ולכתוב מן . לבן ויפה, הוא נקי, אבל דף חדש

 .ללא מחיקות וללא קשקושים, ללא כתמים, ההתחלה
 .נקי ויפה בכל תחום שנרצה, דף לבן! לפתוח דף חדש, כולנו, אנחנו עומדים, השבוע

 כך שהםאת אותם טמאי מת שהתלוננו בפני משה רבנו על אתם זוכרים האם 
 מה?  להקריב את קרבן פסח, הפסידו את ההזדמנות שהייתה להם בניסן

 "!הזדמנות שניה", לדורות, ה הורה לו ליצור עבורנו"הקב? ענה להם משה
 .להקריב את קרבן הפסח, באיר יוכלו אותם שהפסידוד "בי
 זוהי ההזדמנות שלנו. ד באיר"ביום ראשון השבוע יחול שוב י, כן

 זוהי עגלה גדולה". הזדמנויות השניות"לקפוץ על העגלה של ה
 ,אם נשכיל לעלות על העגלה הזאת". דפים חדשים"העמוסה ב

 תמיד ניתן. אין מצב אבוד' נצליח לזכור תמיד שבעבודת ה
 ,לפתוח דף חדש                                                   

 .ולנסות הזדמנות נוספת                                              
  
 ,שלוםשבת                                                        

 שמוליק                                                         

 אמורפרשת  ק"ערש ה"ב
 (ק"בארהבהר )

 ו"אייר תשע
 25' גיליון מס



 .ושוב הגענו למפגש הלימוד האהוב של אבות ובנים
 ,הפעם למדנו על ספירת העומר

 .בהם אנו ממרקים את הנפש, והמשמעות המיוחדת של ימים אלו
 והברקה עשינו למטבעות שלנו בהשראת הלימוד  נקיוןתראו איזה 
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 שבת אחים גם יחד

  כל ,הזה ליום חיכיתי כך כל ,החברים עם הפגישה רגע את דמיינתי כבר אני .נחתנו סוף סוף
 !הזה הכינוס עד שעברה שנה של מהכינוס - השנה

 באותו יותר ומאוחר הרטמן לוי את פגשתי שם ',אלישבע בית'ל ויצאנו מלון לבית הלכנו מיד
 וממש רסקין ולוי גרינברג מענדל את פגשתי כבר ,למחרת .'סודקביץ מיישה את גם לילה

 .לבאולינג והלכנו פעילויות כמה עשינו כמובן ,שחרית התפללנו בהמשך !משמחה רקדנו

 פעילויות מיני וכל אבטיחים אכילת ,עצומות בעיניים נרות כיבוי כמו פעילויות עשינו שלישי ביום
  עיר כמו זה ,זה את לתאר איך בדיוק יודע לא שאני מעניין מאוד למקום הלכנו וגם ,מצחיקות

 התמונה את עשינו וגם .עבודות מיני בכל ועובדים ,שבעיר האנשים הם שהילדים ,קטנה
 .הקבוצתית

 !אפילו כרישים שם היו !ענק אקווריום בעצם היה שזה ,כיף מאוד למקום הלכנו  רביעי ביום

 התחלנו ואז ,מילים כמה אמר 'סודקביץ מיישה ,הבמה על עלינו .הבאנקעט היה יום אותו ובסוף
 .מעורבבים רגשות של ,שמחה של וגם עצבות של גם היו והשירה הריקודים .ולרקוד לשיר

 .במטוס כבר היינו למחרת

 את פגשתי ,חדשים דברים הרבה כך כל אותי לימד הוא !!לעולם אשכח לא אני הזה הכינוס את
 .ביחד ,השנה במהלך עושים לא שאנחנו דברים מלא עוד שם ועשינו שלי החברים

   !!אמן , ממש ומיד תיכף צדקנו משיח בביאת ,הבאה לפגישה מחכה ,כאן אני והנה

 ,בימים אלו הסתיים כינוס השלוחים האזורי של אסיה
 .מהחיידרבו נכחו תלמידים רבים 

 ,(סין)' חרותי מכיתה ה אברמי, נציג התלמידים
 .מספר על החוויות במפגש המרגש
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 גרמניה -כינוס השלוחים 
 ,גם בגרמניה התקהלו בשבוע שעבר השלוחים לכינוס ארצי מרגש

 .שבת שלמה מלאה בתוכניות מגוונות לכל המשפחה
 מכובדתנט לנציגות  החיידרגם שם זכה  –וכמובן 

 .ומוריםהורים , של תלמידים ותלמידות
 !ש"שולחים לכם ד
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