
'בנות כיתה ו
מוסרות את הרצון



מוסי אלפרוביץ

כשאני רואה וידיאו או משחקת במחשב או עסוקה בכל מני  ,לפעמים

ואז בדיוק באמצע אמא קוראת לי לשמור על  ..דברים כייפים ומעניינים

.ואני מתגברת ורצה לשמור על אחותי..אחותי הקטנה

קרה לי פעם שהלכתי לחנות והעיניים שלי בדיוק נחו על ממתק שאין 

ממתק אבל 'לפעמים נוראאא מתחשק לי לקנות ת..ברורה לי כשרותו

אני יודעת שזה לא כשר אז אני מתגברת ובבית אולי אקבל ממתק אחר 

..כשר



ליבי רסקין

ופתאום דופק בדלת מישהו  שרוצה,סוף סוף חברה שלי באה אלי

לקנות אוכל כשר כל כך לא מתחשק לי להביא לו את האוכל

אבל אני מתגברת ומביאה לו את כל מה..הכשר שהוא צריך

.שהוא צריך



גולדי מונדשיין

דיברתי עם חברותי,בצהריים11ביום אחד בחופשה בשעה 

אוף!! ששחכתי להתפלל..נזכרתי ש...ופתאום נזכרתי ש,בסקייפ

אבל אני מתגברת קמה מהמחשב,למה נזכרתי  בזה עכשיו

..ברור שבכוונה..והולכת להתפלל



מושקי קופמן

וממשששש לא התחשק לי לקום ולעשות את כל,יום אחד קמתי

אבל התגברתי קמתי ועשיתי את...'וכו' להתפלל וכו..מה שצריך

!כל מה שצריך בשמחה



לאה לואיס

לפעמים אני הולכת לחנות ואני נעצרת לרגע מול מדפי

לא ברור שאני לא יאכל את..ואני קצת מתגרה..הממתקים

אני מתגברת מהר מסיטה את..אבל זה לא כל כך נעים..זה

...מחשבותי והולכת משם



מוסי ווגנר

למה? מה אני בכלל פועלת כאן בשליחות..לפעמים אני חושבת

אין לי חברות וממתקים טעימים..אני צריכה להיות כאן בכלל

אבל הידיעה שהרבי רווה!! ופשוט בא לי לקום ולטוס לארץ ישראל

ממני נחת כשאני בשליחות מעודדת אותי ונותנת לי כוח לקום

לדלג מעל כל הקשיים,"לכתחילה אריבער"ולעשות פשוט 



חוי לברסון

,לפעמים כשאמא שלי אומרת להכין לאח שלי הקטן שוקו

.ולא ממש מתחשק לי אבל אני מתגברת ומכינה לו שוקו

פ אבל לפעמים  "שורות תניא בע3יש לי החלטה טובה ללמוד כל יום 

אין לי כח ללמוד אבל אני נזכרת בהחלטה טובה שלי ומיד מיד רצה  
ללמוד



מוסי קוט

לפעמים אמא קוראת לי לסדר את החדר ואני בדיוק באמצע

המתח של הספר ואין לי כוח לסדר את החדר ואני קמה והולכת

לסדר את החדר


