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 ברוכים הבאים

 זקלסמנדי  ארי וולף גורליקאשר 

 יצחקי סלמון ליפשיץ מוישי חבבו זעליג
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 אלול

ת בָּ שַׁ ִכים בְּ רְּ בָּ ש ֱאלּול מְּ אִוויטְּ יּובַׁ   ,ִבלְּ

רֹות מְּ ה לַׁ יְּתָּ הָּ ִיין שֶׁ ִהיר ֵקיִצי יֹום ֲעדַׁ  בָּ

ה - תָּ נְּ תַׁ ר ִהשְּ בָּ ה כְּ ֲאִווירָּ  ֵהֵחל ,הָּ
ר בָּ יֹות כְּ גָּש ִלהְּ ל ֵריחוֹ  מּורְּ  ,ֱאלּול שֶׁ

ה ר ֵהֵחלָּ בָּ שֹוב כְּ ל רּוחַׁ  ִלנְּ ה שֶׁ שּובָּ   .תְּ

ל ה יְּהּוִדי כָּ תּון נֲַׁעשָּ סּוק ,יֹוֵתר מָּ  עָּ
יו יֹוֵתר בֹותָּ שְּ חְּ מַׁ ֵהֵחל ,בְּ כֹוחַׁ  וְּ  ִלשְּ

ת ל אֶׁ ֵרי כָּ חּוִלין ִדבְּ  ...הַׁ

 
ִריכּות ה ִבדְּ בָּ ִוד"לַׁ  ִחכּו רַׁ דָּ   אֹוִרי 'ה לְּ

ִעי ִישְּ קֹול ,"וְּ ר לְּ שֹופָּ ה ,הַׁ ִקיעָּ תְּ   לַׁ

ִראשֹונָּה יָּה הָּ הָּ ה שֶׁ ה ִמשּום בָּ עָּ   הֹודָּ
ֲעֵרי שַׁ ש שֶׁ ֲחִמים חֹודֶׁ רַׁ חּו הָּ תְּ  .ִנפְּ

 

ל... ש ִמיֵמי יֹום כָּ  ֵאינוֹ  ֱאלּול חֹודֶׁ
ה ל דֹומֶׁ לָּ נָּה ִליֵמי כְּ שָּ ה הַׁ ר .כּולָּ ֲאשֶׁ   כַׁ

ִבים ה שֹוכְּ ִמטָּ ה בַׁ עָּ שָּ ר ֵשש בְּ בֹוקֶׁ   ,בַׁ

ִעים יָּן שֹומְּ ִמנְּ וִָּתיִקין שֶׁ ִראשֹון הַׁ   הָּ
ֵבית ש בְּ רָּ ִמדְּ ר הַׁ בָּ תוֹ  ִסֵיים כְּ ִפלָּ   תְּ

ִעים ר וְּתֹוקְּ שֹופָּ  .בַׁ

 
ר קֹול שֹופָּ עֹוֵרר הַׁ  ֱאלּול ֲהֵרי ,מְּ

ם עֹולָּ ֲהִרים ,בָּ מַׁ ֵבש מְּ לַׁ ִהתְּ ם ,לְּ דָּ אָּ   וְּהָּ

ע ֵאינוֹ  בַׁ צֹון שְּ מוֹ  ִעם רָּ צְּ דּועַׁ  ,עַׁ   מַׁ
ךְּ  ֹכל ִאיֵחר נָּתוֹ  כָּ עֹוֵבר ,ִבשְּ יֹונוֹ  וְּ עְּ רַׁ   בְּ

ל ה עַׁ ֵבנּו ֹמשֶׁ יו רַׁ לָּ לֹום עָּ שָּ יָּה הַׁ הָּ   שֶׁ

ר הָּ יִָּמים ,בָּ הַׁ ֵמי ֵהם וְּשֶׁ צֹון יְּ   רָּ
ר שָּ פְּ אֶׁ עֹול שֶׁ ם ִלפְּ הֶׁ ן בָּ אֹופֶׁ ֵחר בְּ  אַׁ

ֵרי מְּ גַׁ יו ,לְּ לָּ יֹות עָּ ן ִלהְּ ם בֶׁ דָּ סּור ,אָּ  וְּאָּ

ִסיד פְּ הַׁ ת לְּ ן אֶׁ מַׁ זְּ  .הַׁ
 (ליקוטי דיבורים)

 (צ"הרייר "ק אדמו"תיאור כ)

 החופש שלי

 גורליק ע'נותק
 'כיתה ה

 סטמבלריוסי 
 'כיתה ד

 בתמונה רואים שהלכתי לחלק גלידות
 לחיילים שמפעילים את כיפת ברזל
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הצצו

 כבר ביום הראשון ללימודים הספקנו לטעום שוב

 .נט-החיידרמהכינוסים המיוחדים של 

 ,של הרבי בוידאוצפייה , סיפורים וניגונים

 !ואפילו תקיעת שופר שמענו

 ?מתי הכינוס הבא
בחופש הגדול הייתה הזדמנות  

מיוחדת לרבים מתלמידי בית הספר  

 לפגוש פנים אל פנים את המורים

 .ואת החברים מהכיתה

 !בית ממש מתוקות לנו-אותיות האלף
 (מרחו עליהן ואמאוגם הדבש שאבא )

אנו מתפללים כל יום יחד את  
אבל מה לעשות , תפילת מנחה

שאצל חלק מהילדים זהו כבר 
 ?הזמן להתפלל מעריב

 גרינברג לא וויתר מענדלהתלמיד 
 ,  על ההשתתפות בתפילה הכיתתית

"  עלינו לשבח"וכאשר כולנו אמרנו 
 הוא קרא בקול ובחיות, בסיום מנחה

 ...של מעריב" עלינו לשבח"את 
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 במחשבה

 .בין השופרות שלפניכם יש רק שני שופרות זהים
 ?לזהות אותם התצליחו

מסתתרים ראשי   "אלול"במילה 
המרמזים  , תיבות של כמה פסוקים

 .על מצוות הקשורות לחודש אלול
נסו למצוא את ראשי התיבות לפי  

 :הנושאים הבאים

 תפילה
 

 תשובה

 צדקה
 

 גאולה
 תורה

shlichuton@gmail.com 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

1 2 3 4 

 רגעים
 .מידי שבוע תמונה של הרבי ה"בעזבמדור זה תתפרסם 

 .אתם מוזמנים לגלות היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד

 :התמונה השבועית

 ,מה הרבי מחזיק, נסו לפרט בתשובתכם היכן הרבי עומד
 והאם ידועים לכם פרטים נוספים על התמונה
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