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 שנה טובה

 וילך-נצביםפרשת  ק"ערש ה"ב
 ד"אלול תשע
 3' גיליון מס

 ,היקר דודי בן יוסי

,שנה טובה ומתוקה  
רוסיה, שניאור  

 ,היקר דודי בן שניאור

,כתיבה וחתימה טובה  
הקודש ארץ ,יוסי  
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 רגעים
 .שבוע תמונה של הרבימתפרסמת מידי במדור זה 

 .אתם מוזמנים לגלות היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד

 :התמונה השבועית

 

 

 

 

 

ֶעֶרב ֶזה ָהָיה ַנֵחם ,ַהָשָנה ֹראׁש בְּ מְּ ׁשְּ ל כְּ דְּ ּדוֹ  - ֶמענְּ   ֶׁשל ֶנכְּ

מוֹ  ַחת נֹוַלד - ַהָזֵקן ר"ָהַאדְּ מְּ שִׂ ֵקָניו הֹוָריו לְּ יל .ּוזְּ גִׂ   ָקָטן בְּ

אֹוד רּו ,מְּ כְּ ֻיָחדֹות ַמֲעלֹות בוֹ  נִׂ יֹותוֹ  .מְּ הְּ מֹוֶנה ֶבן בִׂ ים ׁשְּ   ָׁשנִׂ

ַבד לְּ ָמָרא לֹוֵמד ָהָיה ,בִׂ ַחן גְּ ֻׁשלְּ ַבּדוֹ  ָערּוךְּ  וְּ ֶׁשָגַדל .לְּ ֵבל ,כְּ   קִׂ

יאּות ֶאת שִׂ מוֹ  ָלנּו מּוָכר וְּהּוא ַהנְּ ַאדְּ  ."ֶצֶדק ֶצַמח"הַ  ר"כְּ

ֶׁשָהָיה ָרה ָׁשֹלׁש ֶבן ֶצֶדק ַהֶצַמח כְּ טְּ פְּ ּמוֹ  נִׂ  ֵאֶצל ָגַדל וְּהּוא ,אִׂ

מוֹ  ָסבוֹ  ֵבי .ַהָזֵקן ר"ָהַאדְּ ַערְּ י ָהָיה ַׁשָבתֹות בְּ מוֹ  – ָהַרבִׂ  ר"ַאדְּ

ידּות ַמֲאַמר אֹוֵמר - ַהָזֵקן רוֹ  ַחסִׂ ַחדְּ יָסה ,בְּ נִׂ ֶׁשַהכְּ   ֻמֶתֶרת כְּ

ֵני בְּ י לִׂ ַבד ָהַרבִׂ לְּ י .בִׂ  ,ָקָטן ֶיֶלד ָאז ֶׁשָהָיה ,ֶצֶדק ַהֶצַמח ָהַרבִׂ

אֹוד ָרָצה ֹמעַ  מְּ ׁשְּ ידּות ַמֲאַמרי לִׂ  ֹלא ָסבוֹ  ַאךְּ  ,ֵאלּו ֲחסִׂ

ָׁשה רְּ יָכֵנס לוֹ  הִׂ הִׂ  .ַהֶחֶדר ֶאל לְּ

ָתרֹון ּוָמָצא ָחַׁשב ?ָעָשה ַמה יר .פִׂ יל ַבקִׂ ּדִׂ רוֹ  ֵבין ַהַּמבְּ   ַחדְּ

י ֶׁשל רֹון ָהַרבִׂ ּדְּ סְּ ָצב ,ַלּמִׂ ּמּום ַתּנּור נִׂ ּוּון ָפַתח ּובוֹ  ,חִׂ כִׂ  לְּ

רֹון ּדְּ סְּ ַנֵחם .ַהּמִׂ ל מְּ דְּ ַנס ַהָקטן ֶמענְּ כְּ כוֹ  ,ַהָכבּוי ַלַתּנּור נִׂ ַדרְּ   וְּ

ידּות ַמֲאַמר ֶאת ׁשֹוֵמעַ  ָהָיה  . ַהֲחסִׂ

 

 

ויר ֶמֶזג ָהָיה ַאַחת ַפַעם ָעַרת ַעז קֹור ,ָקֶׁשה ָהַאוִׂ   .ֶׁשֶלג ּוסְּ

ָׁשֵרת ַהגֹוי ין ֶׁשֹלא ,ַהמְּ חִׂ בְּ י הִׂ   ָרָצה ,ֶצֶדק ַהֶצַמח ָבַרבִׂ

יס נִׂ ַהכְּ ֵרי לְּ זְּ ים גִׂ ֵדי ַהַתנּור תֹוךְּ  ֶאל ֵעצִׂ יָרם כְּ עִׂ ַהבְּ ַחֵּמם לְּ  ּולְּ

ָתָעתוֹ  .ַהַביִׂת ֶאת ַהפְּ יַח  ֹלא ,לְּ לִׂ צְּ יס הִׂ נִׂ ַהכְּ ים ֶאת לְּ   ָהֵעצִׂ

עֹוֶמק ָלֵכן ,ַהַתנּור לְּ יָחם וְּ נִׂ ֶפַתח הִׂ יר ַהַתנּור בְּ עִׂ בְּ  ,אֹוָתם וְּהִׂ

ֶפַתע ֶׁשלְּ ים ֵהֵחלּו ,כְּ עֹוֵפף ָהֵעצִׂ תְּ הִׂ תֹוךְּ  לְּ   .ַהַתּנּור מִׂ

ָׁשֵרת ַהל ַהּמְּ בְּ ֵקי ַעד נִׂ מְּ ָמתוֹ  עִׂ ׁשְּ ָבה ,נִׂ כִׂ  .ָהֵאׁש ֶאת וְּ

ֵני ֲהרּו ַהַביִׂת בְּ ַהמּו ַלָמקֹום ֶׁשמִׂ דְּ ַגלֹות נִׂ תֹוךְּ  לְּ   ֶיֶלד ַהַתנּור בְּ

עּוָלף ָתא .מְּ ית ,ַהַסבְּ ָנא ָהַרַבנִׂ ֶטערְּ ָצה ,שְּ ָעָקה ָפרְּ צְּ   :בִׂ

ֵדנּו ֶזה ַהֵרי" ל ֶנכְּ דְּ ָפה ֶבָהָלה !"ֶמענְּ ים ָכל ֶאת ָתקְּ חִׂ   ,ַהנֹוכְּ

יסּו עֹוֵרר נִׂ פֹונוֹ  ַהֶיֶלד ֶאת לְּ ֹלא ַאךְּ  ,ֶהָחָזק ֵמֶעלְּ יל לְּ   ַעד .הֹועִׂ

יַח  ַהָזֵקן ֶׁשַרֵבנּו נִׂ עֹוֵרר וְּהּוא ַהֶנֶכד ֹראׁש ַעל ָידוֹ  ֶאת הִׂ תְּ  .הִׂ

ֵאה" רֹות ָהָיה ֶׁשָעלּול ַמה רְּ קְּ ית ָטַעָנה "לִׂ ָנא ָהַרָבנִׂ ֶטערְּ   שְּ

ַלֵפי מוֹ  ,ַבֲעָלה כְּ ים" ַהָזֵקן ר"ַאדְּ ֶׁשה ַאָתה ָלַאֵחרִׂ   ַמרְּ

יָכֵנס הִׂ ילּו לְּ ךָ  וְּאִׂ דְּ ֶנכְּ ַחֵנן ָכךְּ  ֶׁשָכל ָהָאהּוב לְּ תְּ ָפֵניךָ  הִׂ   בְּ

ׁשֹות ַהרְּ יָכֵנס לוֹ  לְּ הִׂ ֵׁשיָת  ֹלא - לְּ רְּ  !"הִׂ

יּות דֹוֶרֶׁשת ד"ַחבָ " :ַהָזֵקן ַרֵבנּו ָלה ָעָנה  ימִׂ נִׂ ים ,פְּ יעִׂ   ּוַמגִׂ

ָכךְּ  ֵדי ַעל לְּ ירּות יְּ סִׂ פֹוַעל ֶנֶפׁש מְּ י ,בְּ ים הַהתֹורָ  ֶאת כִׂ חִׂ   לֹוקְּ

ירּות ַרק סִׂ מְּ אֹוג ַמה ָלךְּ  ֵאין .ֶנֶפׁש בִׂ דְּ ֶיה הּוא ,לִׂ יא יִׂהְּ  ָברִׂ

ֶיה הְּ יכּות לוֹ  וְּתִׂ ים ֲארִׂ בּוַעיִׂים ."ָימִׂ  חֹוֶלה ַהֶיֶלד ָׁשַכב ׁשְּ

ֵאֵבי כְּ ים ֹראׁש מִׂ יא ַעד ,ַחָזקִׂ רִׂ בְּ ֵרי ֶׁשהִׂ ַגמְּ  .לְּ

 הרבי
 הצמח צדק

 יום הולדתו
 ,ט באלול"חל בכ

 ערב ראש השנה

גן  'בתמונה משבוע שעבר נראה הרבי בפתח 
במעמד חלוקת  , (חדרו של הרבי)' עדן העליון

 .כנהוג בערב יום כיפור, (עוגת דבש)' לעקאח'

 :שלחו תשובות נכונות
 'כיתה ח, גלזמןאברהם יצחק 

 'כיתה ה, קוביטשעק מוישי
 'כיתה ג, זקלס מוישי
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 ה"תשע

 ,שנה חדשה בפתח
 ואתם מוזמנים להציע רעיונות

 :לראשי תיבות לשנת

 ה"הרעיונות המוצלחים יפורסמו אי
 שייצא לאחר ראש השנה בשליחותון



הצצו

 :בתמונות
 'ילדי כיתה ג

 מתוועדים בחיות חסידית
 הכינו התלמידים' בכיתה ד

 :הפתעה מיוחדת להתוועדות
 !מקהלה כיתתית

,  הפסנתר והכינור, לצלילי האורגן
 הצטרפו כל הילדים

 "בניולבניו ולבני , לוזה נוגע " לשירת ניגונים חסידיים
 צ"הריר "כך התבטא אדמו

 .על אמירת תהלים בשבת מברכים

 בבית ספרנו מתקיים בכל חודש
 מבצע אמירת תהלים

 ,לכבוד ראש השנה
 אל הכוורת' יצאו תלמידי כיתה א

 .ועזרו לדבורים להכין דבש מתוק
 !שנה מתוקה לכולם
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 ?תהלים בשבתאמרתם 
 האישורשלחו את 

 ותכנסו להגרלה
 הבאבכינוס 



 במחשבה
shlichuton@gmail.com 
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 ל נ י ה ג א ל

 ד ס ל ט ה נ ש

 ש ו ב ט ג ה נ

 ת ש ת ו ב כ ט

 ח צ כ ת ה ק ו

 ת ר פ ר ת ו מ

 ם ד נ מ ד מ ח

 'רבותינו נשיאינו'בספרון זכית 

 סרטוב, קוביטשעק מוישי
 'הכיתה 

 :הזוכה השבוע


