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 ה"בעזהבא ייצא  השליחותון
ובו נטייל  , לאחר חג הסוכות

בתמונות בסוכות שלכם  
 .מסביב לעולם

שלחו לכתובת המייל של  
, העיתון תמונות שלכם בסוכה

או בפעילות  , במבצע לולב
 .אחרת של חג הסוכות

 .ציינו שם ומקום מגורים

 

 ?מי רוצה לבקר בסוכה שלי



 

  

 

 

 רגעים

 :התמונה השבועית

 ?היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד התדעו
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 ה"תשע
ראשי תיבות רבים ויפים לשנה החדשה  

 .התקבלו מהתלמיד 
 :המובחרים

 תהא שנת עבודת השם
 תהא שנת ערבוב השטן
 תהא שנת עמוד התורה
 תהא שנת עורה הנבל



 עשירי למניין
י את   ָתְפָסה ֲחָזָקה ְסָעָרה ב ,ְבַדְרּכו   ס'ָשָרה ֵליב ַרבִּ ר    ְבע 

ם ים יו  ּפּורִּ י ָרָאה הּוא .ַהּכִּ א ּכִּ יק ל  יעַ  ַיְסּפִּ   ,ְלֵביתו   ְלַהגִּ
ים ְלַאַחד ּוָפָנה ְך  ַהְּכָפרִּ ר  ַבד  יק ָשם ,ש  ְסּפִּ ר הִּ  ְזַמן ַלֲעצו 
ְפֵני ָקָצר ְתַקֵדש לִּ ם הִּ  .ַהיו 

יק ָשַאל ְתַקֵיים ֵהיָכן ַהַצדִּ ְנָין מִּ ַדע ,מִּ י לו   ְונו  ים ַבְכָפר ּכִּ   ָגרִּ
ָנה ם ְשמו  ְקַראת ,ְיהּודיִּ ם ְולִּ ש ַהיו  ים ַהָקדו  יכִּ יעַ  ְצרִּ   ְלַהגִּ

ים ְשֵני ים ְיהּודִּ ָספִּ ם נו  ָמקו  ים ְּכֵדי ָסמּוְך  מִּ ְנָין ְלַהְשלִּ  .מִּ

ְדֵרי ָּכל" ְזַמן יעַ  "נִּ גִּ י .הִּ ְספּו ַהְּכָפר ְיהּודִּ א  ש ּכּוָלם נ  ג   ,ְבר 
ְנָין אּוָלם ְסַתֵבר .ֵאין – מִּ י מִּ ַגע ּכִּ ן ָבר    ְשֵני ָהַאֲחרו 

ים ָהיּו ַהְיהּודִּ ים ש  א ֲאמּורִּ א ָלבו  יעּו ל  גִּ ָשֵבית .הִּ   ַהְּכָפר ו 
ימּו ְשלִּ ם הִּ י ָהעּוְבָדה עִּ א ּכִּ ְזּכּו ל  ְתַּפֵלל יִּ ְנָין ְלהִּ   ,ַהַּפַעם ְבמִּ

יק אּוָלם א ַהַצדִּ ָאש ָאַמר ל   .נו 

ָסף יְיהּודִּ  ַבְכָפר ֵיש אּוַלי" ְקָוה ָשַאל ,"?נו  ילּו" ,ְבתִּ   ָּכז ה ֲאפִּ
ֵאינו   ְתַנֵהג ש  י מִּ יהּודִּ יטּו ַהְּכָפר ְבֵני ."?ּכִּ בִּ יָהה בו   הִּ ְתמִּ   בִּ

יץ" :ְוָאְמרּו ן ,ַהָּפרִּ י הּוא ,ַהְּכָפר ֲאדו    ְּכָבר אּוָלם .ְיהּודִּ
ת שרו  ים ע  ֵאין ָשנִּ ר ָּכל לו   ש  ש  יר הּוא .ַלַיֲהדּות ק  ת ֵהמִּ  א 

ֵהד ֵאינו   ּוְלַגְמֵרי ָדתו   ת או  ים א  ת ַהְיהּודִּ ם ְוא  ְנֲהֵגיה   ."מִּ

את ְבָכל ְתַעֵקש ,ז  י הִּ ֵרר ֵהיָכן ּוֵבֵרר ֵליב ַרבִּ ְתגו  יץ מִּ  ,ַהָּפרִּ
ת ֵאיָנן ְתשּוָבה ַדְלֵתי" :ְבָאְמרו   ְנָעלו  יֵהר הּוא ."נִּ ר מִּ   ְלֵעב 

ת ָהַאחּוָזה ר  א  ל ַהְמפו  י ש  הּוא ,ַהמּוָמר ַהְיהּודִּ   ָלבּוש ְּכש 
יְטל'בַ  ת 'קִּ פ  ְצנ   .ּוַבמִּ

יץ ָּפַתח ,ַהָּפרִּ ת ש  ת א  ל  ְמַעט ,ַהד  ת ְוֵגֵרש ּכִּ י א    ַהְיהּודִּ
ְתָּפֵרץ הִּ ת ָּפָניו ַאךְ  ,ְלֵביתו   ש  ירו  ל ַהְמאִּ יק ש    ָחְדרּו ַהַצדִּ

ק מ  ְשָמתו   ְלעו  יש ָעַמד ְוהּוא נִּ  .ַמֲחרִּ

י יט ֵליב ַרבִּ בִּ ֵדר ְבַמָבט בו   הִּ י ְלךָ  ַדע" :ְוָאַמר חו    ָדָבר ֵאין ּכִּ
ֵמד ְפֵני ָהעו  ם ֵליל ,ָּכֵעת .ַהְתשּוָבה בִּ יּפּור יו    ָלנּו ָחֵסר ,ּכִּ

י ְנָין ְיהּודִּ ל ַאָתה ְוַרק ,ְלמִּ ים ָיכו  ת ְלַהְשלִּ ָחֵסר א   ."ה 

ים ת ְבֵבית ,ֵביְנַתיִּ ס  ינּו ַהָקָטן ַהְּכנ  ְמתִּ ים הִּ   .ַבֲחָשש ַהְיהּודִּ
א ֵהם יב ֵּכיַצד ָיְדעּו ל  יץ ָיגִּ ית ַמָּכה ְוֵאיזו   ,ַהָּפרִּ ם ַיְנחִּ   .ֲעֵליה 

ת ְלַהְפָתָעָתם ,אּוָלם ל  ְפְתָחה ַהד  ֵרי נִּ ֵמֲאחו  י ְּכש    ֵליב ַרבִּ
ְשָתֵרְך  יץ מִּ  .ַהָּפרִּ

 

י  יש ֵליב ַרבִּ גִּ יץ הִּ ית ַלָּפרִּ יֵבל ַטלִּ קִּ ָחד ש  ים ֵמא  ְתַּפְללִּ   .ַהמִּ
יַגש ָּכְך -ַאַחר ל נִּ ן א  ש-ַארו  ד  יא הּוא .ּוְפָתחו   ַהקו  צִּ נּו הו  מ   מִּ

ְפֵרי ְשֵני ָרה-סִּ ָחד .תו  ְזַקן ָמַסר א  ים לִּ ְתַּפְללִּ ת ַהמִּ   ְוא 
י ל ְבָיָדיו ָנַתן ַהֵשנִּ יץ ש  יק .ַהָּפרִּ יַגש ַהַצדִּ ל נִּ   ַהֵתיָבה א 

יַלת ְתפִּ ְדֵרי-ָּכל לִּ  .נִּ

ם ַדַעת ַעל" יָמה ָּפַתח ,"ָקָהלהַ  ַדַעת ְוַעל ַהָמקו  ְנעִּ   בִּ
ית ְרתִּ ין ָאנּו" ,ַהָמסו  ירִּ ְתַּפֵלל ַמתִּ ם ְלהִּ ים עִּ ל ."ָהַעַבְרָיינִּ   קו 

י ַתַחת ָבַקע ָחנּוק ְבכִּ יתו   מִּ ל ְלַטלִּ יץהַ  ש    ַפַעםבַ  .ָּפרִּ
ָייה ָשב ,ַהְשנִּ י ְּכש  ים ַעל ֵליב ַרבִּ לִּ י ָגַבר ,הַלָלּו ַהמִּ   .ַהְבכִּ

ית ַבַפַעם ישִּ ֵרעַ  ָהָיה ְּכָבר ַהְשלִּ ת קו  י .ְלָבבו    ָהַעז ַהְבכִּ
ת ַאַחָריו ָסַחף ים ָּכל א  ְתַּפְללִּ  .ַהמִּ

ת ָּכל ְבַמֲהַלְך  ,ְלָמֳחַרת ַגם ילו  יַצב ,ַהְתפִּ יץ נִּ יָנתו   ַהָּפרִּ   .ְבפִּ
יתו   ָעטּוף ָמתו   ,ְבַטלִּ ֵעד גּופו   ָּכל ,ְשחּוָחה קו  י רו  ְבכִּ   ּוָפָניו מִּ

א ַּפַעם .ֵייָראּו ל  ְפְלָטה ְלַפַעם מִּ יו נִּ ּפִּ  .ְּכֵבָדה ֲאָנָחה מִּ

יָעה גִּ יַלת ְשַעת הִּ יָלה ְתפִּ יָלתו   .ְנעִּ ל ְתפִּ יק ש    ַהַצדִּ
יָטה ְרטִּ ת הִּ ת א  יץ .ַהְלָבבו  ין ַהָּפרִּ מו   ָעַמד ֲעַדיִּ ְמקו   ,בִּ

ה ת ְמַכס  יתו   ָּפָניו א  ֵנַח  ,ְבַטלִּ ֱאַנח גו   .ְונ 

ם ְתאו  יעַ  ,ּופִּ גִּ הִּ יבּור ְּכש  ְשָרֵאל ְשַמע"לִּ  ַהצִּ יץ ָקם ,"יִּ  ַהָּפרִּ
יַגש ל ְונִּ ן א  ש-ַארו  ד  יס הּוא .ַהָּפתּוַח  ַהקו  ְכנִּ ת הִּ אשו   א    ר 

יָמה יֵבק ,ְּפנִּ ָתיו חִּ עו  ְזרו  ת בִּ ְפֵרי א  ָרה-סִּ ל ְוָקָרא ,ַהתו    ְבקו 
ל ַעֵזעַ  ָגדו  זִּ ת ש  ים ָּכל א  ְכחִּ ְשָרֵאל ְשַמע" :ַהנו  ֵקינּו 'ה יִּ  ֱאלו 

ָחד 'ה  .!"א 

ְזַדֵקף ָּכְך -ַאַחר א הִּ ָמתו   ְמלו  ֵרא ְוֵהֵחל קו  ָתיו ְבָכל קו  חו    :ּכו 
ים הּוא 'ה" קִּ לו  ָּכל ,ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ָקָרא ָּכךְ  .!"ָהא   ְּכש 

יָאה יָשה ַחָזָקה ְקרִּ ְדָמָתה ּוַמְרעִּ קו  יעַ  .מִּ גִּ הִּ   ַלַּפַעם ְּכש 
ית יעִּ יָּכר ,ַהְשבִּ י ָהָיה נִּ ת ָבה ְמַרֵּכז הּוא ּכִּ ְתַרת ָּכל א    יִּ

ָתיו חו  יָאתו   .ּכו  יָדה זו   ְקרִּ ְרעִּ ת הִּ ְתֵלי א  ת ֵבית ּכו  ס    ְוָאז .ַהְּכנ 
ָתיו ָאְפסּו חו  א ַאְרָצה ָצַנח ְוהּוא ּכו  ים-רּוַח  ְלל   .ַחיִּ

תו   ם ֵמאו  ים-יו  יּפּורִּ ֵהג ְוֵאיָלְך  ַהּכִּ י ָהָיה נו    ס'ָשָרה ֵליב ַרבִּ
ַמר ֵדי לו  ם ָשָנה מִּ יש ז ה ְביו  ילּוי ,ַקדִּ ְשָמתו   ְלעִּ ל נִּ  ש 

יץ ֵמת ַהָּפרִּ ְך  ש  תו   .ְשֵלָמה ְתשּוָבה מִּ
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הצצו
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 הרב התפעל מאוד
 ,השלוחיםשבו לומדים ילדי מהאופן 

 .בעולםהרחבה של השלוחים ומהפריסה 
 הוא  נשא דברים על ראש השנה

 .ובירך את הילדים
 

 איחלו לרב פרבר' כשילדי כיתה ב
 ,שנה טובה ומתוקה

 :הוא התרגש מאוד ואמר
 ,זוכרעוד לא טובה אני שנה כזו "

 "העולםטובה מכל שנה 

 'זילדי כיתה 
 מתנסים בתקיעת שופר

 ראשלימוד הלכות במהלך 
 גולדמיץעם הרב השנה 



הצצו
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 ,הילדים הגיעו נרגשים עם חולצות לבנות
 שמעו מפי המחנך על חשיבות לימוד התורה

 .וצפו בקליפ מיוחד בנושא
 

פומבית  בכיתה מכירה נערכה , בהמשך המסיבה
 .את המשנה הראשונה במסכתלקרוא על הזכות 

הילדים הציעו סכומים גדולים של שורות תניא 
 סטמבלריוסי עד שהתלמיד , פהללימוד בעל 

 ,תניאשורות  52הזכות הגדולה באת קנה 
 .פהאותן התחייב ללמוד בעל 

 קסלמן מענדלה
 'מכיתה ד
 'זכה לעשות קידוש ה
 .בדרך מיוחדת

 ,היה צריך לצאת לנסיעהגמרא בזמן שיעור 
והשתתף בשיעור  , הלימודאך לא וויתר על 

כשהוא מסביר לנוסעים  , מתוך הרכבת
 המתעניינים מהו לימוד תורה

 ' ה –' דבכיתות  .'נט חיידר'הומהו 
 חסידותבשיעורי אנו לומדים 

 ליברמן על תשרימענדי עם הרב 
 מעמד, נ"הפמסירת על . במחיצת הרבי

 .ועוד, ברכת הבנים, של ברכהכוס , התקיעות
 ,השבוע זכינו לביקורים של אורחים מיוחדים

שסיפרו לנו  ,גרייזמאןוהרב  קסלמןהרב : אבות של תלמידים
 .על החוויות האישיות שלהם מחודש החגים אצל הרבי



 במחשבה
shlichuton@gmail.com 
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 ,קוטיהושע 
 טאלין

 

 'כיתה ח

 :הזוכה השבוע

 :בכל שבוע יש בעיתון כמה מדורים לפתירה
 ,רגעים אצל הרבי, במחשבה תחילה

 .ולפעמים מדורים נוספים
 .כל פתרון מזכה בכרטיס נוסף בהגרלה השבועית

 :פתרונות נכוניםעל העיתון הקודם שלחו 
 ,קוט יענקי, קוטיהושע , שמשון פישר, וגנר מענדל
 סטמבלריוסי , קופמןמענדי , קמינצקי מענדל


