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 ואילו תאריכים חסידיים
 ?מכירות בחודש כסלו אתן

 .חודש כסלו מלא באירועים חסידיים
 .וחלקם פחות מוכרים, חלקם מוכרים לכולנו

 פתחו את הספרים, אז קדימה
 .אירועים כאלו 15ונסו לגלות לפחות 

 ?רוצה להיכנס להגרלה

 שלחי את התשובות שלך

 עד יום שלישי

 shlichuton@gmail.com: למייל

 פרשת ויצא ק"ערש ה"ב
 ו"חשון תשע
 7' גיליון מס

 וןשליחו



הצצו  ,ועדת יום הולדת
 ,ועדת יצירה, ועדת הפסקה פעילה

 .ועדת סיפור חסידי
 .'אלו רק חלק מהוועדות החדשות בכיתה ד

 .לכל אחת יש תפקיד וכולנו יחד תורמות ונהנות, כן
 .ואתן מוזמנות להתרשם מהתוצאות, הועדות כבר פועלות במרץ
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 ..."ופרצת, ופרצת"
 הניגון הזה מתנגן לי בראש

 שמתכוננות' ה-'בזכות כיתות ד
 .כל יום לתפילה בחיות מיוחדת
 תראו באיזו דבקות הן שרות את

 שמזכיר לנו גם, הניגון השבועי
 .מסר אקטואלי מפרשת השבוע



הצצו
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 !  אין סוף הפתעות? מה היה לנו שםאז 

 חסידייםשמענו ניגונים , מימדיצירה בתלת הכנו , החכמנו מדבר תורה
 ,שרנו שיר חדש שחובר במיוחד לכבוד המאורעואפילו 

 בקליפ ברכותצפינו , ממשחק מרתק על חוויות מהשליחות נהננו
 ואפילוקראנו סיפור חסידי בשלל שפות , הקטניםמהאחים 

 .מצחיקהפתעה צפינו בקליפ 

 אתהכנו מזכרת יפה ומושקעת שתזכיר לכולנו לסיום 
 ,העולםלהקהיל את כל  -החשוב שזכינו בו התפקיד 

 .  אחת ממקומה שלהכל 

 ההכנהעל  1'משפחת ז, תודה רבה לחברותינו
 !'ועד ת' התוכנית העמוסה מאשל 
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 ללמוד ממשיך אך הגויים בין מתרועע משה בעוד
 היה ,אריה יהודה 'ר ,שאחיו הרי ,להנאתו תורה

 כאביו מופלג גאון היה לא מעולם .הגמור ההיפך
 ומדקדק אלוקים ירא היה ומתמיד מאז אך ,וכאחיו

 באופן .התורה בלומדי לתמוך הרבה ואף במצוות
 .נכדיו את – יותר ומאוחר ,ילדיו את גם חינך כזה

  אורח על הידיעה אריה יהודה 'לר הציקה העת כל
 בו נתקל שהיה פעם ובכל .אחיו של המופקר חייו

  עד ,בליבו עז כאב חש ,אודותיו ידיעה שומע או
 .לבריאותו חששו שהרופאים

  אריה יהודה 'ר החליט ,בריאותו על לשמור כדי
  ולחזור ,אחיו משה גר שם ,לבוב העיר את לעזוב
  .רבות שנים לפני אביו עזב אותה ,פראג לעיר

  את לשכוח לו יעזור ,קיווה כך ,מאחיו  המרחק
 .התורה בדרך ההולכים ונכדיו בבניו ולשמוח ,צערו

 לפגוש אריה יהודה 'ר הופתע ,לפראג בהגיעו
 האינך" .לראותו נרגש שנראה קשיש אדם ברחוב

 אביך של חבר הייתי אני" הקשיש שאל ?אותי זוכר
 גאון .אביך את היטב זוכר אני ,הו .רבות שנים לפני
 הרגליו על אותו הזהרתי תמיד אני אך ,היה גדול

  ,כעת .בהן למהדרים וללעוג במצוות להקל הרעים
 בן לו נתן 'ה .משמים עונשו את אביך קיבל ,לצערנו

 ."מצוות עול מעליו פרק אך בתורה גדול שהוא

  מזיכרון להתחמק אריה יהודה הצליח לא שוב ,וכך
 מקפיד היה אביו של הקשיש ידידו .הבכור אחיו

 .שנפגשו פעם בכל אותו לו להזכיר

 אדם הדברים את שמע ,הללו הפעמים באחת
  כשהביט .אריה יהודה של הצעיר נכדו זה היה .נוסף
  לו שמסב הרב הכאב את וראה ,סבו פני על הנכד

 .בנידון משהו לעשות חייב שהוא ידע ,המצב

 המשך יבוא


