
 
   

 

 בס"ד
 

 הורים יקרים!
 

 "בצירוף הלשוני "שנה חדשה" יש מעין סתירה פנימית.
 פירושה דבר החוזר ונשנה שוב ושוב. -"שנה"

 משמעה שינוי, יציאה מאותו מחזור של חזרה. -"חדשה"
 כל השנים הם בעצם חזרה על המבנה היסודי של שנה.

 שוב סתיו,חורף, אביב, קיץ, שוב אותם ימים קצרים וארוכים, 
 גשמים ויובש, קור וחום וכל זה  חוזר ונשנה שנה אחרי שנה.
 דהבדלים זעירים קיימים תמיד בין שנה לשנה, אך הלוא תמי

 מצפים למשהו באמת חדש, אחר..."
   

 )אור פני מלך / הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ(
 

השקיעה בסניף וטיפחה שבשנה שחלפה  לאביה נקיתודה 
 אותו.
 בתפילה לה' שנזכה להמשיך, לחדש ולכונןואנו 

 -עם שתוף פעולה של כולנו
 .צוות ההדרכה, חניכות ואתם ההורים

יש המון כוחות  זאב פסגת ן ספק כי לסניף "אריאל"אי
להתקדם ולעלות מעלה, וכמובן שיש לו חשיבות מיוחדת 

 אני רואה בסניף מקום חינוכי, ערכי ותורני.מכיוון ש
 להשפיע, להשקיע -בצפייה

 ולהוסיף עוד לבנה בבנין אריאל!
 תמיד פה בשבילכם

 לכל בעיה / בקשה / הערה / הארה / מילה טובה
 מיכל וייס

450-3294296 
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