
 ד"בס

 !נשארים בעניינים
Chers parents 
  
"Après les fêtes, tout se renouvelle". Nous étions heureux de retrouver les 
élèves après les vacances de Souccoth et nous avons retrouvé une routine 
bienvenue. 
Nous souhaitons aux filles beaucoup de succès dans la période d'études 
continue et importante qui débute. 
Les élèves de Youd Bet sortent cette semaine pour le voyage en Pologne sur 
les traces des communautés européeennes qui ont été à leur apogée et ont été 
décimées pendant la Shoah. 
Nous leur souhaitons, ainsi qu'à l'équipe d'accompagnateurs, un voyage 
porteur de sens. 
  
Chers parents, nous vous demandons d'être pointilleux sur tous les éléments de 
l'uniforme : T-Shirt d'uniforme, jupe qui couvre au moins le genou, chaussures 
ou sandalettes (pas de tongues). Les élèves qui ne porteront pas l'uniforme ne 
pourront pas entrer en cours. 

 ב"מנהלת חט. אסתי פרידמן /פרשת בראשית
 

הפסוק הזה מהווה בעיה קשה  ". אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויכל
התשובה ? מכל מלאכה בשבת  להמנעמדוע אנו צריכים . מאוד לכל הפרשנים

ה ששבת  "כלומר אנו מחקים את הקב, "זכר למעשה בראשית" -היא פשוטה 
אך אם נקרא את  . ביום השביעי לבריאת העולם ואיננו עושים מלאכה ביום הזה

אלוקים ביום השביעי   ויכל: "נשים לב שניתן להבין גם את ההיפך, הפסוק שוב
סיים את מלאכתו דווקא ביום   -ה כילה "כלומר הקב, "מכל מלאכתו אשר עשה

אז מהו יום המנוחה שנתן  -ה כן עשה משהו ביום השביעי"אם כן הקב. השביעי
 ?ה "לנו ריבונו של עולם ומה ברא הקב

 

ה בימים של בריאת העולם אנו צריכים ללמוד לימות החול  "ממעשיו של הקב
אנחנו רגילים לחשוב על מי שעובד שבעה ימים בשבוע שהוא . והשבתות שלנו

מי שאינו . ההפסד הוא הרבה יותר גדול, אך אם נעמיק. מפסיד את השבת שלו
מי שאינו מגביל את עצמו בשבת לא  . גם מן השבוע שלו להנותנח אינו מסוגל 

 .  בצורה אמיתית מימי השבוע להנותלעבוד אינו מסוגל 
 

השבת היא עצירה של פעם . השבת משמשת מעין סיכום והגבלה לשבוע שעבר
מכל הדברים הטובים שאנו  ולהנותבשבוע הנחוצה לכל אחד מאיתנו כדי לשבת 

מהאווירה הטובה  , יום אחד מן המשפחה להנות. עובדים עליהם בכל ימות השבוע
משלווה   להנות, הנוצרת בבית ביום היחיד בשבוע שבו לכולם יש זמן בשביל כולם

 .וקדושה
מי שאינו עוצר ביום הזה רץ כל החיים כדי להשיג עוד ועוד אך אף פעם אינו  

המנוחה  , זהו סוד הבריאה שבהגבלה. ממה שהשיג להנותמגביל את עצמו כדי 
 .והשבת הנותנת משמעות לשבוע, היצירה המגדירה את

 .שבת שלום
 
 
" 

Emploi du temps semaine du 28 Tichri au 2 'Hechvan - 30 octobre au 3 
novembre 
Dimanche : départ des classes de Youd Bet en Pologne 
 

Lundi : 
classes de Zain : journée "camping" dans l'école  
classes de 'Het : récolte de dons, l'après-midi, pour l'association contre le 
cancer 
Mardi : Rosh 'Hodesh 'Heshvan - venir avec un T-Shirt blanc 
 

Jeudi 
excursion "Chela'h" de la classe 'Het 2 
contrôle de la vue Het 3 et 4 

 


