
אחד יום ) 00:22יום שני ו' טבת בשעה האסיפה של האמהות עם יעל  !תזכורת 

שמעוניינים  אסיפת ההכרות עם כיתה א' לאבות ולאמהותודם לתאריך שתוכנן(. ק

 .00:22לאחריה בשעה תתקיים מיד  בכך

 

 בעניין סיום חומש בראשית הודעה חשובה

בעז"ה אנו מתחילים בהכנות לסיום הגדול של חומש בראשית.  הסיום מתוכנן להיות בבית הכנסת אברהם 

אבינו בחברון, ובסופו תתקיים תפילה במערת המכפלה. לסיום מוזמנים כל בני המשפחה וכן סבים וסבתות 

 וכו' )פרטים מדויקים יותר בהמשך(. 

)כולל זמן  02:22ְל  00:22בין השעות  יום שלישי ו' שבט ביום שני ה' שבט אוהסיום יתקיים בעז"ה או 

לא יוכלו להשתתף באחד  שממשאם(   אוהנסיעות(. מפאת ריבוי ההורים אנו מבקשים שרק הורים )אב 

ניתן גם להודיע ואנו נשתדל להתחשב בכך במידת היכולת.  הזהעד מוצ"ש  לנו יודיעומהתאריכים הנ"ל , 

ניתן להשאיר הודעה בטלפון באם אין ) נשתדל לבדוק לפי היכולת של שאר ההורים.על העדפות מסוימות ואנו 

 (תשובה.

 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים!
השבוע לא למדנו הרבה עקב חג החנוכה. ביום חמישי שעבר ערכנו תפילה משותפת של כל הגנים 

ך שהרב מנצל כל דקה ולאחריה סיפרנו על תלמיד שצפה בהדלקת הנרות של הרב שך וראה אי
דקות לפני הזמן, הוא המשיך ללמוד עד סמוך ממש לזמן. אז קם  2ללימוד ואע"פ שנכדו הזכיר לו 

 בשמחה מלימוד התורה לקיום המצוה.
לכל ההורים שטרחו  ביום שישי קיימנו את לימוד האבות ובנים ולאחר מכן המסיבה. יישר כח

להגיע. ביום חמישי "זאת חנוכה" הדלקנו נרות במרכז הגנים הפנימיים ולאחר מכן רקדנו בחשכה 
לאור הנרות ריקודי חנוכה וריקודי הודיה על גשמי הברכה שהורעפו עלינו משמיים. היה ממש 

   נקודות שלמדנו: מיוחד ויפה.

ע"י אמור להיות עוד חמש שנים אך בזכות צידקותו של יעקב הארץ מתברכת הרעב היה  –  סיום הרעב

ומפסיק הרעב. התורה מספרת לנו מה שקרה בשנתיים הראשונות לפני בוא יעקב: הברכה שבירך את פרעה 

)הצגנו עם הילדים איך יוסף דאג שלכל מצריים יגמר הכסף בבת  בשנה הראשונה גמרו המצרים את כספם

, ובשניה את בהמותיהם ושדותיהם, וכשתם הרעב יוסף ת ולא יהיו הבדלי מעמדות בין העשירים לעניים(אח

)חוק זה אינו תקף לגבי כהני מצרים שהיו  נותן להם זרעים וקובע חוק שחמישית התבואה מגיעה לפרעה

 הכסף לפרעה כל. יוסף הצדיק מעביר את מקבלים את מזונם מפרעה בחינם ולא הוצרכו למכור את שדותיהם(

. יוסף מחליף את מגורי כל מצריים להראות שהארץ כבר איננה שלהם אלא קנויה ולא משאיר לעצמו כלום

 שנה.   71, וכך גם האחים ירגישו יותר נעים. בנ"י בארץ גושן מתרבים, ולומדים מתורתו של יעקב במשך  לפרעה

 !שבת שלום                                                                      

  נחום
ביום  ויגשסיום 

 ראשון הקרוב!

  בס"ד ג' טבת עש"ק פרשת ויגש
 


