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 משפטיםפרשת  ק"ערש ה"ב
 ו"שבט תשע
 15' גיליון מס



הצצו
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 'ותלמידי כיתה 
 ,מלאכהט אבות "את לסיכמו 

 ,במשנהלמדו עליהם 
 .מושקעים במיוחדבמוצגים 

 :התלמידים המוכשריםשהכינו המוצגים  -בתמונות 
 קמינצקי ומענדלשניאור כהן , לוי שניאורסון

 השבועבתחילת 
 ציינו בכיתות את

 שלהיארצייט , שבטב "כ
 ,מושקאהרבנית חיה 
 .חסידיותבהתוועדויות 

מנגן בכינור   חיטריקחיים : בתמונה
 'ניגון חסידי בהתוועדות בכיתה ז

 "אל לבו יתןוהחי "
 'גתלמידי כיתה 

 'לחיים'באמירת 
 ב שבט"כבהתוועדות 



הצצו
 'קבלת פנים מרגשת בכיתה ה

 .שחזר משהותו אצל הרבי ליצמןלתלמיד מנחם 
 מנחם שיתף את החברים בתמונות וחוויות מהמקומות

 ,770-חדר השידורים ב, החדר של הרבי –המיוחדים בהם ביקר 
 .ועוד, נסיעה בטנק המבצעים

כאשר טנק המבצעים בו נסע נתקע  , וכן בסיפור מיוחד שחווה בעצמו
הצליחו   –' באתי לגני'וכאשר החליטו לחזור בעל פה על מאמר , בשלג

 .להיחלץ' ברוך ה

 שלנו החיידרלראות את ילדי 
 .זהו תענוג של ממשמתפללים 

 שקועים' תלמידי כיתה ג: בתמונות
 התפילהחסידי בשעת בניגון 

 הרב שמואל פישעם 
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  בלימוד והתעמק ,קום אברהם 'ר השכים בוקר באותו

  אשר הכוונות את בדבקות מכוון כשהוא ,ובתפילה

 לא וזו ,כושר לשעת המתין ,כשסיים .רבו אותו לימד

  מכיוון משה דודו אליו קרא ,"אברהם" .לבוא איחרה

 אוויר לשאוף ,קצר לסיבוב יוצא אני" הראשית הדלת

  מה כל מהמשרתים לבקש בנוח נא הרגש ,צח

 ."אחזור אשר עד שתצטרך

  ,לחדרו אברהם מיהר ,אחריו הדלת שנסגרה ברגע

  רבי לו שהעניק הקדוש החפץ את מתרמילו והוציא

 .מזוזה – הנסיעה לפני אליהו

 שתכוון לאחר ,הבית בפתח תקבע הזו המזוזה את"

  לך יעזור יתברך 'וה ,הזיכרון מעוררות הכוונות את

  רבי של בדבריו אברהם נזכר ,"דודך של ליבו את לעורר

 .הביתה דודו יחזור בטרם אותם לבצע והזדרז ,אליהו

  דבר שום .הבית לכיוון פנה ומשה ,להתקרר החל בחוץ

  נכנס הוא דרכו ,בפתח שיגלה להפתעה אותו הכין לא

  בידי כתמיד שנפתחה ,הדלת אל התקרב הוא .יום מידי

 דקות במשך ועמד מקומו על קפא אז אך ,המשרת

 נעוץ כשמבטו ,לזוז היכולת את איבד כאילו ,ארוכות

 .הבית בפתח התלויה הקטנה במזוזה

  ,בחשש מהולה בציפייה עת אותה כל שהמתין ,אברהם

  קטנות דמעות וגילה משה אל בהיסוס התקרב

  משה לחש ,"שנה שלושים" .עיניו בזוויות מבצבצות

  ראיתי לא שנה שלושים" מבטו את להפנות מבלי

  הקטנות והדמעות ."תורה ספר ולא ,תפילין לא ,מזוזה

 המשך יבוא .חזק לזרם במהרה הפכו


