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שלוחת שעלבים

פרשת תזריע

וד זמן הגיע לקיצו ,ששה חודשים שניצלנו מי יותר ומי פחות.

עכשיו יוצאים לבין הזמנים ,כבר לא תחת "חממת" השלוחה ,תפילות כסדרן וכשעתן (או שלא
ממש) לימוד מסודר ,טיולים ,פויקע וגמ"ח קפה (נא לשטוף את הכוס בגמר השימוש עם
סבון) ...עכשיו חוזרים הביתה ,לנוח חשבת? עכשיו מתחילה העבודה האמיתית ואני לא
מדבר על הנקיונות לפסח .הרבה ניסיונות אורבים בחוץ וגם בבית ,בחדר ,במחשב ...מי
שייקח איתו את הכלים שרכש בשלוחה ויצא איתם הביתה יצליח לעבור הרבה נסיונות.
הרב לוגסי בספרו "בים דרך" שואל מדוע ככה עשה הקב"ה שנתן לנו בין הזמנים? והרי
לדעת כולם זה הוא נסיון קשה לעמוד בו .אחת התשובות שעונה הרב היא מה שאמרנו לעיל,
אחת העבודות העיקריות אצל האדם היא עבודת המידות וכידוע שבישיבה הרבה מעבודה
זאת איננה (מצד שני עבודות במלצרות יש בשפע ,למעוניינים .)...נתן לנו השם יתברך זמן
לבחון את פרי עמלנו במשך שהותנו בישיבה ולראות מה באמת עלה בידינו ,כמובן שאדם לא
צריך לחפש לעצמו הזדמנויות לבחון את מידותיו ,הניסיונות מגיעים מאליהם.
יוסף הצדיק (הקשר לעורך מקרי בהחלט) בנסיון עם אשת פוטיפר ראה את דמותו של יעקב
אבינו ובזכות זה זכה להנצל! מי שיראה את דמותו עצמו ,את רצונותיו האמיתיים וחשקו
לעשות רצון השם גם מחוץ לכותלי בית המדרש לנגדו תמיד ,בעזרת השם יזכה לעזרה
מהשמיים לא להתנסות בנסיונות ולהנצל מהם!
אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לרב גרשון שלמרות כל עיסוקיו וחוסר בזמנו הפנוי עמד
תמידין כסדרן וכתב מאמרים לעלון ,וכן לכל הכותבים באשר הם במשך זמן זה והקודם לו.
ובמיוחד לישראל בן-ססי שהקדיש מזמנו הפרטי (לעלון בפרט ובשם כל התלמידים על הכל
בכלל) להדפסת העלון ושליחתו לבוגרים ולחיילנו שבצבא!
יבואו עליכם ועל כל אשר לכם ,כל הברכות כולם!!
יהי רצון שיהיה לנו בין הזמנים פורה ומועיל ופסח כשר ושמח!!!
מצה עבודת יד ללא חשש שרויה
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אז בואו נסכם את השנה ונראה מה היה לנו:
בדרך לשבור את הכוס (מאורסים)
 עמית וייל
 אור מתאנה (אציק אשל יבוא ,ואתה?)
 יחיאל סלמה
 שלומי בן עטיה
"...שמח תשמח רעים אהובים( "...נשואים)
 חיים פוגל (עם ביתו של ראש העיר)





אתימר דניאל
רון מלכה
עידן מוגרבי



אבי פאס

"בסימן טוב בן (או בת) בא לנו"...
 הרב גרשון – יהודה
 הרב ניר  -הדס
 הרב מלכה  -יהונתן שלום
 הרב פיני  -מלאכי רחמים
 31למצוות
 הרב דניאל – ישראל

סיומי מסכת
 ישראל בן-ססי ,יוסי טולדנו וצחי דהן – מסכת ראש השנה





שי שרון ומשה לוי
הרב דניאל וכל השלוחה  -סיום הספר "מסילת ישרים"
אופיר (עושה סיום השבת בעזרת השם)

יום החדר המסודר (יום הורים תשע"א)

"סביבון סוב סוב( "...לא מדובר על סוכות)
 מסיבת חנוכה
 סופגניות
 יום ספורט (שיעור ד' אלופים!!)
 הדלקת חנוכיה בבית-המדרש
 שחיטה (או שלא.)...

"מתנות לאביונים לאמיר( "...פורים)
 מסיבת ראש חודש אדר
 מסיבת פורים



קריאת המגילה

יוצאים החוצה
 אתר אנטרנט חדש www.shlucha.co.il
 שיעור ב' מתגייסים




הכנסת ספר תורה למשפחת דהן (צחי בעל שו"ת "שהיינו יודע לשאול")
טיול סנפלינג וג'יפים



טיול "טרום"גיוס של שיעור ב'

מילי דקדושא
 שובבי"ם ת"ת – תעניות דיבור (הראל מעודד זכור לטוב) ,ותלמידים שנשארים שבת,
תענית דיבור עולמית.
 מסיבת הודיה לרב גרשון – אחרי שעבר ברוך השם את הניתוח לשלום ,עם הפייטן חיים
ג'רבי (משה ג'רבי לא הגיע)...
הלל (דיין)
לפני

ואחרי

מה תרצה להיות כשתהיה גדול? (עתידות)
אם היית קופץ בזמן חמש שנים קדימה ,מה היית רואה? היית רואה את...
 אור מתנה – מתחתן.
 יעקב ואקנין – מסיים שיעור ה' ומתלבט אם להמשיך עוד שנה בשלוחה...
 הרב גרשון – מקבל את תפקיד מנכ"ל ישיבת שעלבים.
 ישראל בן-ססי -סמנכ"ל ישיבת שעלבים.
 משה זכריה – אחראי מדריכים בישיבת תיכונית שעלבים.
 שמואל לנדסמן – לוקח מקום ראשון בטור דה פרנס.
 צחי אנג'ל – אברך בישיבת שעלבים.
 אברהם ממרוד – עולה לשידור ברדיו לשיר את הלהיט איתו הוא נחשף לעולם הבידור
"מי שנכנס אדר".
שבת שלום ופסח כשר ושמח!!

