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 מסביב לפרשה

 היכן מוזכרים בפרשה
 ?המושגים הבאים

 !הזדרזו? מצאתם את התשובות
 תשובות נכונות שתגענה למערכת העיתון

 עד יום שלישי
 .תזכינה את הפותרים בכרטיס הגרלה

 shlichuton@gmail.com: כתובת מייל העיתון

 לךפרשת לך  ק"ערש ה"ב
 ו"חשון תשע
 3' גיליון מס

 וןשליחו



הצצו
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 .למסיבהתלמיד קיבל תפקיד כל 
 הפסוקיםאת קרא השני , חידוןאחד הכין 

,  השלישי הכין דבר תורה, טעמי המקראעם 
 מיוחדתלמיד נוסף הכין שירון 

 .  בובותעם אחר הכין הצגה ותלמיד 
 

 הרב, שמענו גם סיפור מרתק מהמחנך
ואנחנו ממשיכים בשמחה  , יוסי וילהלם
 !לפרשת נח

 ,אתם רואים נכון, כןכן 
 נט ברקע – החיידראלו סמלי 

 היונה ועלה הזית נראים
 ביצירות היפות אמיתייםממש 

 .'של כיתה א
אתם מזהים גם את התיבה ואת נח  

 ?ביצירה של צביקה סגל

הכין  ' מכיתה ה' יודי רבינוביץ
 ,במו ידיו פוסטר  יפה
 ,ממש כמו של המורה
 שמשמש אותו כרקע
 בזמן הלימודים
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 המשך יבוא

 ,משה 'ר ירדו אך .תמו לא עוד השלושה של תלאותיהם
  עד ,חזק כה רעם קול נשמע והנה ,מהעגלה והעגלון הגאון

 .מבוהלת בדהרה המקום את עזבו שהסוסים
 מכל רחוק ,וריק גדול בשטח עצמם את מצאו השלושה

  ,פעם שאי לכך סימנים נותרו ושם פה אולם ,מושב מקום
 .אנשים כאן חיו ,רבות שנים לפני

  השטח ברחבי לעיניהם נגלו בניינים של רקובים יסודות
  היא כעת אולם ,באר כמו שנראית עמוקה חפירה וגם

 .וסדוקה יבשה
  ופתח להתיישב מיהר הוא .זמן בזבז לא חיים 'ר הגאון

  טוב שם הבעל לו שהורה כפי ,ם"ברמב מעמיק בלימוד
  והחל ט"הבעש הוראת את שמר משה 'ר גם .הקדוש

 .רצופה תהלים באמירת
 ולאחר ,בלימודו הגאון התעמק שעות ארבע במשך

  ונסע מהגאון נפרד משה 'ור ,העיר אל שבו מנחה תפילת
 .לביתו חזרה

 
* * * 
 

  של מדרשו ולבית ,הגיע אלול חודש .מאז חלפו חודשים
 .חיים 'ר הגאון – מוכר אורח נכנס טוב שם הבעל

  את שמילאתי מאז" ט"הבעש אל חיים 'ר פנה "רבי"
  ,בתורה עיניי נפקחו כי מרגיש אני ,היער במעבה שליחותך

  השליחות על רבי לך מודה אני .'ה בעבודת נפתח וליפי
  מאורה ליהנות מעמד באותו זכיתי כי אני חש .לי שנתת

 "קדושה נשמה של
 ?האמנם

 
 תלמידיו עם לסעודה כהרגלו ט"הבעש ישב שבת באותה

  דברי בין ,ולפתע .לשולחן היסב הגאון גם .הקרובים
  לספר והחל טוב שם הבעל פתח ,לניגונים התורה

 .השליחות של סודה את לנוכחים
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