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ברוכים הבאים

אשר גורליק

ארי וולף

מנדי זקלס

זלמן בוטמן

חיים הרטמן

זעליג חבבו

מוישי ליפשיץ

יצחקי סלמון

מאיר ווגנר

מנחם ליצמן

מיכאל פיינשטיין

יוסי קוט

דודי שניאורסון

יוסי סודקביץ'

מענדי פיקל

החופש שלי

לוי וולף
כיתה ג'
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אלול

החופש שלי

(תיאור כ"ק אדמו"ר הריי"צ)

ִויטש,
יּובאו ְּ
ְּב ַׁש ָּבת ְּמ ָּב ְּר ִכים ֱאלּול ִב ְּל ַׁ
יצי ָּב ִהיר
ֲדיִין יוֹם ֵק ִ
יְּתה ע ַׁ
ַׁל ְּמרוֹת ֶׁש ָּה ָּ
ִוירהֵ ,ה ֵחל
 ִה ְּש ַׁת ְּנ ָּתה ְּכ ָּבר ָּה ֲאו ָּמּורגָּש ֵריח ֹו ֶׁשל ֱאלּול,
ְּכ ָּבר ִל ְּהיוֹת ְּ
שּובה.
רּוח ֶׁשל ְּת ָּ
ֵה ֵח ָּלה ְּכ ָּבר ִל ְּנשוֹב ַׁ
ֹתרָּ ,עסּוק
יְּהּודי ַׁנ ֲע ָּשה ָּמתּון יו ֵ
ִ
ָּכל
ֹח
וְּה ֵחל ִל ְּשכו ַׁ
ֹתיוֵ ,
ֹתר ְּב ַׁמ ְּח ְּשבו ָּ
יו ֵ
חּולין...
ֶׁאת ָּכל ִד ְּב ֵרי ַׁה ִ

נותק'ע גורליק
כיתה ה'

ִב ְּד ִריכּות ַׁר ָּבה ִחכּו ַׁל" ְּל ָּדוִד ה' או ִֹרי
יעה
ֹפרַׁ ,ל ְּת ִק ָּ
ִש ִעי"ְּ ,לקוֹל ַׁהשו ָּ
וְּ י ְּ
ָּה ִראשוֹנָּה ֶׁש ָּהיָּה ָּבה ִמשּום הו ָֹּד ָּעה
ֲרי חו ֶֹׁדש ָּה ַׁר ֲח ִמים ִנ ְּפ ְּתחּו.
ֶׁש ַׁשע ֵ
ימי חו ֶֹׁדש ֱאלּול ֵאינ ֹו
ָּ ...כל יוֹם ִמ ֵ
כּולהַׁ .כ ֲא ֶׁשר
ימי ַׁה ָּשנָּה ָּ
ֹמה ְּכ ָּלל ִל ֵ
דו ֶׁ
ֹקר,
שו ְֹּכ ִבים ַׁב ִמ ָּטה ְּב ָּש ָּעה ֵשש ַׁבבו ֶׁ
יקין ָּה ִראשוֹן
ָּת ִ
ֹמ ִעים ֶׁש ִמ ְּניָּן ַׁהו ִ
שו ְּ
ְּב ֵבית ַׁה ִמ ְּד ָּרש ְּכ ָּבר ִסיֵים ְּת ִפ ָּלת ֹו
ֹפר.
וְּתו ְֹּק ִעים ַׁבשו ָּ
ֹררֲ ,ה ֵרי ֱאלּול
ֹפר ְּמעו ֵ
קוֹל ַׁהשו ָּ
וְּה ָּא ָּדם
ָּבעו ָֹּלםְּ ,מ ַׁמ ֲה ִרים ְּל ִה ְּת ַׁל ֵבשָּ ,
דּוע
ֵאינ ֹו ְּש ַׁבע ָּרצוֹן ִעם ַׁע ְּצמ ֹוַׁ ,מ ַׁ
ֹבר ְּב ַׁר ְּעיוֹנ ֹו
יחר ֹכל ָּכ ְּך ִב ְּשנָּת ֹו ,וְּעו ֵ
ִא ֵ
ַׁעל ֹמ ֶׁשה ַׁר ֵבנּו ָּע ָּליו ַׁה ָּשלוֹם ֶׁש ָּהיָּה
יְּמי ָּרצוֹן
ָּמים ֵהם ֵ
וְּש ַׁהי ִ
ָּב ָּהרֶׁ ,
ֹפן ַׁא ֵחר
ֶׁש ֶׁא ְּפ ָּשר ִל ְּפעוֹל ָּב ֶׁהם ְּבאו ֶׁ
וְּאסּור
ַׁמ ֵריָּ ,ע ָּליו ִל ְּהיוֹת ֶׁבן ָּא ָּדםָּ ,
ְּלג ְּ
ְּל ַׁה ְּפ ִסיד ֶׁאת ַׁהזְּ ַׁמן.
(ליקוטי דיבורים)

בתמונה רואים שהלכתי לחלק גלידות
לחיילים שמפעילים את כיפת ברזל

יוסי סטמבלר
כיתה ד'
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הצצו

כבר ביום הראשון ללימודים הספקנו לטעום שוב
מהכינוסים המיוחדים של החיידר-נט.
סיפורים וניגונים ,צפייה בוידאו של הרבי,
ואפילו תקיעת שופר שמענו!
בחופש הגדול הייתה הזדמנות
מתי הכינוס הבא?
מיוחדת לרבים מתלמידי בית הספר
לפגוש פנים אל פנים את המורים
ואת החברים מהכיתה.

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

אנו מתפללים כל יום יחד את
תפילת מנחה ,אבל מה לעשות
שאצל חלק מהילדים זהו כבר
הזמן להתפלל מעריב?
התלמיד מענדל גרינברג לא וויתר
על ההשתתפות בתפילה הכיתתית,
וכאשר כולנו אמרנו "עלינו לשבח"
בסיום מנחה ,הוא קרא בקול ובחיות
את "עלינו לשבח" של מעריב...
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במחשבה

shlichuton@gmail.com

בין השופרות שלפניכם יש רק שני שופרות זהים.
התצליחו לזהות אותם?
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במילה "אלול" מסתתרים ראשי
תיבות של כמה פסוקים ,המרמזים
על מצוות הקשורות לחודש אלול.
נסו למצוא את ראשי התיבות לפי
הנושאים הבאים:

תפילה צדקה
תורה
תשובה גאולה

רגעים
במדור זה תתפרסם בעז"ה מידי שבוע תמונה של הרבי.
אתם מוזמנים לגלות היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד.

התמונה השבועית:

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