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

 :אז בואו ואשאל אתכם שאלה קלה, ג בעומר"בוודאי למדתם גם אתם בכיתה על ל 
 .רבי עקיבא, נכון מאוד? האם אתם זוכרים 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 לעצמכם שרבי עקיבא היה נשאר בביתו לאחר האסון וממשיך
 ?נכון, כולנו היינו מבינים אותו. להתאבל על תלמידיו היקרים

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

 .מהתחלה הכללהתחיל 
 !חמישה. חמישה תלמידים חדשים הוא אסף לו

 אין מקום בעולם שלא ציינו בו השבוע את יום ההילולא, והנה
 רבי שמעון, של אחד מהתלמידים האלו

 שהאיר את כל העולם באור, בר יוחאי
 והתחיל, תורתו ובקדושתו האלוקית

 .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                                                     
 שמוליק                                                        



בה הפגנו עוצמה אדירה של אחדות ושל  , ג בעומר לתהלוכה חובקת עולם"בסיסמא זו התכנסנו בל
  ,נערכו לתערוכה ימים רבים מראש בהכנת המוצגים החסידיים החיידרכל ילדי . גאווה יהודית

 .יצירתיות והשקעה רבה, מיוחדים, והתוצאה המרשימה מגלה כישרונות
 .אספנו כאן חלק מהמוצגים היפהפיים שלכם

 !החיידרחפשו אותם באתר ? רוצים לראות את כל המוצגים
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 .בנביא את ספר יהושעללמוד סיימו ' בכיתה ד
 יוזמה ולשרטטליטול החליט  מוישי

 .לשבטיםישראל בחלוקה מפת ארץ את 

 אשר ביטא בציור את מה
 :לצלם בשבת יׂכלשלא 

 נגן המנגן שירים יהודיים
 .קאזאןברחובות העיר 


