נתן ,פנטה ואסקה נסעו עם
מוריה לכותל ,לכבד את
בוגרינו הצנחנים בהשבעתם.
נשבעו אמונים :אתקלט
ודימה זינובייב )פלחי"ק(,
אדיסו ,יעקב ,מינימאייל
)מגלן(.

סרט למוצ"ש :החוש השישי
הפסיכולוג ד"ר קרוו נורה על ידי אחד ממטופליו .הוא מנסה
להבין היכן טעה בקשר עם המטופל ,ויוצר קשר עם קואל –
ילד שסובל מבעיה דומה למטופל הרוצח.
הפסיכולוג מבין :הילד נפגש עם רוחות רפאים ,של אנשים
שלא השלימו עם מותם .הוא מסייע להם להתמודד עם
פחדיהם ועם עצם מותם.
הסוף המפתיע הביא את הסרט לרשימת  25הסרטים
המצליחים בהיסטוריה.

ידיאורד
שבת פרשת וילך – שבת "שובה"

ו' בתשרי תשע"ג
גיליון 2

שבת שלום לכל תושבי הכפר – שנשארים כולם יחד בשבת

"שובה ישראל עד ה' אלוקיך ...קחו עמכם דברים
ושובו אל ה'"
לא הכל בבת אחת ,אומר לנו הנביא הושע .בשלב ראשון –
נגיע עד ה' .זה אומר קרוב .אבל בשלב השני ,מגיעים אפילו
יותר קרוב – מגיעים אל ה'.
בהתחלה אני מבין שיש לי מה לתקן .אני מבין שעדיין לא
הגעתי ממש אל ה' .זה שלב חשוב מאוד .אי אפשר בלעדיו .אי
אפשר מייד להגיע "אל" .אחרי שאעבוד על עצמי ,בתהליך,
אגיע ממש אל ה'.

חז"ל אומרים ש...
אמר משה :ריבונו של עולם! אחר כל אותו הכבוד ואותה הגבורה
שראו עיני אני מת !? א"ל הקב"ה :משה! "מי גבר יחיה ולא יראה
מות" ? ...מי גבר כאברהם ,שירד לכבשן האש וניצל ,ואח"כ
"ויגוע וימת אברהם" .מי גבר כיצחק ,שפשט צוארו על המזבח,
ואח"כ אמר" הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי" .מי גבר
כיעקב ,שנתפגש עם המלאך ,ואח"כ" ויקרבו ימי ישראל למות".
מי גבר כמשה ,שדבר עם בוראו פנים בפנים ,ואח"כ :הן קרבו
ימיך למות) :מדרש רבה לפרשת וילך(.
לכולנו יש סוף .לגדולים ולקטנים .לאברהם ,ליצחק ליעקב –
ואפילו למשה רבינו .לכן החיים שלנו כל כך יקרים .האם אנחנו
יודעים להשתמש במתנת החיים שקיבלנו?

אז מה היה לנו השבוע? ומה צופן העתיד?
ראש השנה—-תשע"ג---פותחים דף חדש---שופר---תפוח בדבש---החלטות
חדשות---חזרנו לצום גדליה---בזמן שההסעות הגיעו לכפר ,נערכה לוייה
בעין הוד---המשורר חיים חפר ז"ל---לוחם פלמ"ח שהעלה מעפילים לפני
קום המדינה---והיה שכן שלנו---וישר לבית ספר ערב---והיו גם מי שבנו
סוכה---אבי ואשר ואברהם וגובזה---מהקבוצה של שחר---שבנו את
הדפנות---את הסכך הניח טיזלה---משכבת מרום"---כל האזרח בישראל
ישבו בסוכות"---שלושה חניכים חדשים הצטרפו לנעלה---יאן ,שיילה
ואליה---שלושתם אחים---ברוכים הבאים והבאות---מלא אורחים צפויים
להגיע ליום כיפור---שכבת דרור---כמובן---כולנו מתגעגעים---מהצבא
ומהמכינות והשירות לאומי---ואפילו זאק רוזן---שחקן כדורסל יהודי---
ממכללת פנסילבניה---שעלה כדי לשחק בהפועל חולון---ויתארח אצל סבא
יהודה וסבתא אסתר---ביום שני בלילה ליל התעוררות---הרב דוד שלום
משדה יעקב יפתח באולם הספורט---וזהו בינתיים.
שבת שלום!

בואו נראה אתכם
אדם הוריש לבניו שק מטבעות וציווה לחלקם באופן
הבא :לבנו הבכור מטבע אחד ועוד שביעית ממה שנותר.
לבן השני שני מטבעות מהיתרה ועוד שביעית ממה
שנותר .לבן השלישי שלושה מטבעות מהיתרה ועוד
שביעית ממה שנותר .כך המשיך לחלק לכל בן מטבע
אחד יותר מאשר לבן הקודם ועוד שביעית ממה שנותר.
לאחר שהבן הצעיר קיבל את כל החלק שנותר
התברר,שכל הבנים קבלו את אותו מספר מטבעות .

כמה בנים היו לאותו אדם שהוריש וכמה
מטבעות הוריש לכולם?

יום כיפור :אז מה עושים?
 .1מתענים .לא אוכלים ושותים ,לא נועלים נעלי עור,
מתרחצים ועוד.
 .2מתפללים  .חמש תפילות :ערבית )שפותחת ב"כל נדרי"(,
שיילה ,יאן ואליה – חניכי נעלה החדשים

שחר והחניכים בבניית סוכת בית הספר

שחרית ,מוסף ,מנחה – ונעילה .בתפילת מוסף מתמקדים
בעבודת הכהן הגדול המיוחדת של יום כיפור ,שכללה
כניסה לקודש הקודשים – היכן שמונחים לוחות הברית.
 .3מתקנים את דרכינו .מבקשים סליחה מאנשים שפגענו בהם,
ובודקים אילו הרגלים אנו צריכים לשנות

