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ערש"ק פרשת וארא
טבת תשע"ו
גיליון מס' 12

השבוע נפתח בבית הספר מבצע ההכנה ליום הקדוש" ,ראש
השנה להתקשרות" ,י' שבט.
במבצע נשנן יחד את המאמר שזכינו לשמוע מהרבי בעת קבלת
הנשיאות ,מאמר "באתי לגני" תשי"א ,בו הטיל הרבי עלינו ,הדור
השביעי ,את המשימה להביא את משיח צדקנו.
השנה יש במבצע שני מסלולים ,שמאפשרים לכל אחת ליטול חלק
באופן המתאים לה.

בו כולנו משתתפות.
קיבלת את החלק שלך במאמר?
קדימה ,התחילי לשנן אותו.
כשתסיימי ,שלחי למורה
הסרטה שלך חוזרת על הקטע
בעל פה.

רוצה ללמוד יותר מקטע אחד?
זה המסלול בשבילך.
לאחר שסיימת את הקטע האישי,
עברי לשנן את המאמר מתחילתו.
מדריכות בת מלך מחכות לבחון
אותך בהפסקות.
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הצצו
מזל טוב!
בכיתה א' סיימנו ללמוד את כל האותיות!
לכבוד לימוד האותיות ש' ות' חגגנו ביחד קבלת שבת.
היינו כולנו "אמא של שבת" והכנו כדורי שוקולד טעימים

לחיים!
התוועדות כ"ד
טבת בכיתה ב',
עם סיפורים חסידיים,
צדקה וניגונים ,כיאה
להתוועדות חסידית

ברוכות הבאות להצגה,
ולעוד הצגה ,ועוד אחת..
כן ,כ"ד טבת בכיתה ד' היה יום מרתק,
מלא בסיפורים מעניינים על אדמו"ר הזקן,
שאת כולם הצגנו וסיפרנו בעצמנו
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שליחו ון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
 .1הצטרפה אל בעלה לגלות בכפר ________ .2 .שם אביה .3 .שכונה בארץ הקודש בה רמוז שמה.
 .4הציע עבורה את השידוך עם ר' לוי יצחק .5 .שם העיר בה כיהן בעלה ,ר' לויק ,כרב.
 .6שנת הסתלקותה .7 .שם משפחתה לפני נישואיה .8 .תאריך הסתלקותה.

מחלון חדרו שמע אברהם מרכבה מתקרבת אל הבית.
מהמרכבה קפצו משרתים לבושי הדר ,שמיהרו לסייע
לאדוניהם המכובדים לרדת אף הם .מרכבות נוספות
התקבצו אל הבית ומכולן ירדו אורחים רמי מעלה.
אברהם ממשיך להאזין ,ושומע את דודו מקבל את
האורחים בשמחה .נראה היה שהוא רגיל לאורחים
מסוג זה הבאים להתהולל בביתו .החדר הגדול התמלא
באור נרות ,והגויים ,יחד עם משה נתנו קולם בשיר.
במשך כל הלילה רקדו החוגגים ,כשהמשרתים עוברים
ביניהם ומציעים יין וכיבוד לכל דורש .רק כשעלה
הבוקר ,הובלו האדונים השיכורים על ידי משרתיהם אל
המרכבות.

אברהם הצטער עד מאוד כשנוכח עד כמה עמוק נפל
דודו הזקן .ומה רבה הייתה הפתעתו ,כאשר בחצות
היום ,התעורר משה משנת השיכורים ,ומיד פנה לאכול
ארוחה דשנה כשמולו ...כרך גמרא פתוח .גם לאחר
לילה הולל כזה ,נהנה משה מלימוד תורה ,כאילו הייתה
'חכמה מעניינת' בלבד.

באותו בוקר ישב אברהם מהורהר .רבו נתן לו הוראות
מדוייקות כיצד לנהוג בבית דודו ,וכן כוונות מיוחדות
לכוון בזמן התפילה והלימוד .ביניהן הייתה כוונה אחת
מיוחדת ומעניינת" .כאשר מכוונים כוונה זאת כראוי"
אמר לו רבו "מעוררים את כוח הזיכרון .האדם שעליו
חשבת נזכר בכל אשר עבר עליו מאז היותו תינוק".
המשך יבוא
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