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פתרו נכון את המדורים
בשליחותון הקודם:

יוסי ,מה שלומך?

(כל פתרון מזכה בכרטיס נוסף בהגרלה השבועית)

שניאור הלפרין ,יענקי קוט ,מענדי קוט,
אברמי חרותי ,לוי יצחק סגל ,שמשון פישר,
מענדי קופמן ,יודי רבינוביץ' ,יוסי בלוי
–

יענקי קוט ,בערוש קופמן,
מענדי קופמן ,יודי רבינוביץ'

להתראות,
שניאור ,רוסיה

הזוכה השבועי:
שניאור היקר,

להתראות,
יוסי ,ארץ הקודש
גיליתם את התשובה? שלחו אותה למערכת השליחותון
ותזכו בכרטיס נוסף בהגרלה השבועית
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הצצו
לכבוד לימוד האות 'ע'
בכיתה א' (אירופה)
שיחקנו משחק "של מי העין?"

כל ילד ניסה לזהות
מי החבר שמסתתר בתמונה – לפי העין בלבד!
במשחק גילינו שהחברים
מכירים היטב אחד את השני,
וזיהו בהצלחה את בעל העין.

מי שייכנס
לכיתה א' (אסיה),
יראה מולו כיתה
של תלמידים מצטיינים.
הילדים החמודים
לומדים במרץ וצוברים נקודות,
והתלמיד המצטיין השבוע הוא:
 .עלה והצלח!

ציורים יפים שצייר
בערוש קופמן מכיתה ב'
על פרשת השבוע
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יהודי פשוט?
ִש ָר ֵאל!
יְּהּודי ֵמ ֶא ֶרץ י ְּ
ִויטשִ :
יּובאו ְּ
ָירה ְּל ַ
ֹר ַח ַב ֲעי ָ
יע או ֵ
ָמים הו ִֹפ ַ
ְּב ַא ַחד ַהי ִ
ֹר ַח
ִש ָר ֵאל?" ָש ַאל ָה ַר ִבי ַה ַמ ַה ָר"ש ֶאת ָהאו ֵ
יְּהּודים ֶש ְּב ֶא ֶרץ י ְּ
" ַמה ְּשלוֹם ַה ִ
יךַ ,ר ִביְּ :ב ִס ְּפ ֵרי
ֹר ַח " ַא ְּך ְּש ֵא ָלה ִלי ֵא ֶל ָ
רּוך ה'" ֵה ִשיב ָהאו ֵ
ֹמם ְּב ֵס ֶדרָ ,ב ְּ
" ְּשלו ָ
יּוח ֶדת,
ִש ָר ֵאל יֵש ְּנ ָש ָמה ְּמ ֶ
ֹש ִבים ְּב ֶא ֶרץ י ְּ
יְּהּודים ַהיו ְּ
ַהקו ֶֹדש ָכתּוב ֶש ַל ִ
ֹרר ָב ָא ֶרץ ַכ ָמה
יְּהּודים ֶש ְּבחּוץ ָל ָא ֶרץַ .א ִני ִמ ְּתגו ֵ
ֹתר ִמז ֹו ֶשל ַה ִ
ֹהה יו ֵ
ְּגבו ָ
ֲלי ְּנ ָשמוֹת
יהּודים ַבע ֵ
ַש ִתי ִב ִ
ֲדיִין ֹלא ָפג ְּ
יטבַ ,וע ַ
ֹתם ֵה ֵ
ּומ ִכיר או ָ
ָש ִנים ַ
יּוחדוֹת ְּּוגבוֹהוֹת?"
ְּמ ָ
ֹהה?" ֵה ִשיב ל ֹו ָה ַר ִבי
" ַה ִאם ֵמ ִבין ַא ָתה ִב ְּכ ַלל ִמיהּו ַב ַעל ְּנ ָש ָמה ְּגבו ָ
עתי ֵמ ָא ִבי – ַא ְּדמ ֹו"ר ַה' ֶצ ַמח
ַא ַס ֵפר ְּל ָך ִסיפּור ֶש ָש ַמ ִ
ִב ְּש ֵא ָלהָ " .ה ָבה ו ַ
ִש ָר ֵאל:".
יְּהּודי ָפשּוט ְּב ֶא ֶרץ י ְּ
וְּת ְּר ֶאה ַעד ַכ ָמה גָדוֹל כוֹח ֹו ֶשל ִ
ֶצ ֶדק'ִ ,
יְּרא ָש ַמיִם
יכרֶ ,ש ָהיָה ֵ
יְּהּודי ָפשּוטִ ,א ָ
ִ
ֹרר
יְּרּוש ַליִם ִה ְּתגו ֵ
ָ
ִב ְּכ ַפר ָק ָטן ְּליַד
יצד יֵש ְּל ִה ְּת ַפ ֵלל –
ָדע ֵכ ַ
ֹבד ֶאלו ִֹקים ַאך גַם בּור גָדוֹל .הּוא ַא ִפילּו ֹלא י ַ
וְּעו ֵ
יפים ְּב ֹראש חו ֶֹדש
וְּאיז ֹו ְּב ַש ָבת; ַמה מו ִֹס ִ
ֹמ ִרים ְּביוֹם חוֹל ֵ
ילה או ְּ
ֵאיז ֹו ְּת ִפ ָ
ילה ֶשל יוֹם ִכיפּור.
ֹסח ַה ְּת ִפ ָ
ּומהּו נו ַ
ַ
ירּוש ַליִם ִל ְּמכוֹר
יע ִל ָ
יכר ָהיָה ַמ ִג ַ
בּוע ְּביוֹם ַהשּוקַ ,כ ַא ֶשר אוֹת ֹו ִא ָ
ְּב ָכל ָש ַ
ֹתב ל ֹו ַעל ַדף
ֹמיָ .ה ַרב ָהיָה כו ֵ
ֶאת יְּבּול ֹו ,הּוא ָהיָה ְּמ ַב ֵקר ֶאת ָה ַרב ַה ְּמקו ִ
רּוצה.
יכר ָהיָה ָשב ְּל ֵבית ֹו ְּמ ֶ
וְּה ִא ָ
בּוע ַה ָבא ָ
ילה ְּל ֶמ ֶש ְּך ַה ָש ַ
ֶאת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָ
יְּרּוש ַליִם ִה ְּכ ִריז
ִש ָר ֵאלַ .ר ָבה ֶשל ָ
ָשנָה ַא ַחת ָש ְּר ָרה ַבצו ֶֹרת ָק ָשה ְּב ֶא ֶרץ י ְּ
ֹרר ֶאת ַר ֲח ָמיו
ּולעו ֵ
ֹרא ָהעו ָֹלם ְּ
יּוח ֶדת ְּכ ֵדי ְּל ִה ְּת ַפ ֵלל ְּלבו ֵ
ַעל ַת ֲע ִנית ְּמ ֶ
ַמ ִטיר ִג ְּש ֵמי ְּב ָר ָכה ַעל ָה ָא ֶרץ.
ֶשי ְּ
וְּהּופ ַתע ְּלגַלוֹת ֶש ָכל
ְּ
ירּוש ַליִם,
יע ִל ָ
יכר ְּל ַה ִג ַ
בּוע ִנזְּ ַקק ָה ִא ָ
ְּב ֶא ְּמ ַצע ַה ָש ַ
יל ְּל ִתי ֶאת
וְּהיוֹם ַש ָבת? ֶש ָמא ִח ַ
יתי ַ
אּולי ָט ִע ִ
ַה ַחנּויוֹת ָב ִעיר ְּסגּורוֹת! " ַ
יהּודי
יהר ָל ֶר ֶדת ֵמ ַה ַחמוֹר ַא ְּך ָאז ִה ְּב ִחין ִב ִ
יכר .הּוא ִמ ֵ
ַה ַש ָבת?" ָד ַאג ָה ִא ָ
ֵסת ְּכ ֶש ַה ְּת ִפ ִילין ְּביָד ֹוַ .כ ִנ ְּר ֶאה ֶשז ֹו ֹלא ַש ָבתֶ ,ש ֵכן
ֹס ַע ְּל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ַהפו ֵ
יכן
דּוע ְּסגּורוֹת ַה ַחנּויוֹת? ֵה ָ
יחים ְּת ִפ ִילין – ִנ ְּרגַעַ ,א ְּך ַמ ַ
ְּב ַש ָבת ֹלא ַמ ִנ ִ
ֲנית
וְּה ָש ִביםֵ ,ה ִשיבּו ל ֹו ֶש ַהיוֹם ַתע ִ
כּולם? ְּכ ֶש ִה ְּת ַע ְּניֵין ֵא ֶצל ָהעו ְֹּב ִרים ַ
ָ
ילה ַהמו ִֹנית.
ֵסתָ ,שם ִת ְּת ַקיֵים ְּת ִפ ָ
ֹשים ֶאת ַד ְּר ָכם ְּל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
וְּכּולם עו ִ
ָ
אשית ,הּוא ָא ַכל ְּביוֹם צוֹם! ֵש ִנית ,הּוא ֹלא ָא ַמר
וְּאיוֹםֵ .ר ִ
יכר ָחש נו ָֹרא ָ
ָה ִא ָ
ָהג ְּכ ִאילּו ָהיָה זֶה יוֹם
ֲניתֶ ,א ָלא נ ַ
יּוחדוֹת ֶשל יוֹם ַה ַתע ִ
ֶאת ַה ְּת ִפילוֹת ַה ְּמ ָ
ֵסתָ ,שם ָפגַש ֶאת ָה ַרב.
יהר ְּל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֹאב הּוא ִמ ֵ
חוֹל! ְּב ֵלב דו ֵ
ית ִלי?"ַ " ,מה ָק ָרהְּ ,ב ִני?" ֹלא ֵה ִבין ָה ַרב,
יכר ִב ְּב ִכיַ " .מה ָע ִש ָ
" ַר ִבי!" ָפ ַרץ ָה ִא ָ
בּוע ֶש ָע ַבר
דּוע ֹלא ָא ַמר ִלי ָה ַרב ַב ָש ַ
יכר " ַמ ַ
" ָא ַכ ְּל ִתי ְּביוֹם צוֹם!" ֵה ִשיב ָה ִא ָ
ֹמד ָלחּול יוֹם צוֹם?!"
ֶשעו ֵ
ַרנּו ָכאן,
ֲנית ֶש ָגז ְּ
ילהֶ ,א ָלא ַתע ִ
ֲנית ִציבּור ְּר ִג ָ
יריֵ .אין ז ֹו ַתע ִ
ַק ִ
" ֵה ָרגַע י ִ
יכר וְּהּוא ִה ְּת ַח ֵלף ְּב ַס ְּק ָרנּות.
ירּוש ַליִםָ ".אטָ -אט ִנ ְּרגַע ִב ְּכי ֹו ֶשל ָה ִא ָ
ִב ָ
ֲנית ְּב ֶשל ַה ָבצו ֶֹרת ַה ָק ָשה
יקש ָל ַד ַעת" .ז ֹו ַתע ִ
ֲנית?" ִב ֵ
ַר ֶתם ַתע ִ
דּוע ְּגז ְּ
" ַמ ַ
ַמ ִטיר ָלנּו ִג ְּש ֵמי ְּב ָר ָכה"
ֹרא ָהעו ָֹלם ֶשי ְּ
ֶששו ֶֹר ֶרת ָב ִעירָ .אנּו ִמ ְּת ַפ ְּל ִלים ְּלבו ֵ
ִה ְּס ִביר ל ֹו ָה ַרב ְּב ַס ְּב ָלנּות.
יכר.
ֲנית?" ִה ְּת ַפ ֵלא ָה ִא ָ
יכים ִל ְּגזוֹר ַתע ִ
" ִב ְּש ִביל ְּג ָש ִמים ְּצ ִר ִ
 " ֶא ָלא ַמה ְּל ַד ַע ְּת ָך ָע ֵלינּו ַל ַעשוֹת?"ֹמרַ ' :א ָבא! ַא ִני
ֹצא ֶאל ַה ָש ֶדה וְּאו ֵ
ֶשםַ ,א ִני יו ֵ
 " ְּב ָכל ַפ ַעם ֶש ַא ִני זָקּוק ְּלג ֶיכר ְּב ַפ ְּשטּות.
ֶשם" ָא ַמר ָה ִא ָ
ּומיָד ַמ ְּת ִחיל ָל ֶר ֶדת ג ֶ
זָקּוק ִל ְּג ָש ִמים! ִ
יע ָה ַרב.
ַסה ַל ַעשוֹת זֹ את גַם ָכאן?" ִה ִצ ַ
אּולי ְּתנ ֶ
 " ַא ְּד ַר ָבה! ַָשא
ֵסתֵ ,ה ֵחל ִל ְּבכוֹת ,נ ָ
ָצא ַל ַח ַצר ֵבית ַה ְּכנ ֶ
חּוצה .י ָ
יהר ָל ֵצאת ַה ָ
יכר ִמ ֵ
ָה ִא ָ
ֵיך ְּב ִעיר ַהקו ֶֹדש
וְּא ַמרַ " :א ָבא! ַה ִאם ַת ְּר ֶשה ֶש ָבנ ָ
יְּמה ָ
ֶאת ֵעינָיו ַה ָש ַמ ָ
קּוקים ִל ְּג ָש ִמים!"
ֹאה ַא ָתה ֶש ֵהם זְּ ִ
ילהָ ,ב ָר ָעב? ֲה ֹלא רו ֶ
יְּרּוש ַליִם י ְִּגוְּועּוָ ,ח ִל ָ
ָ
ּומיָד ֵה ֵחלּו ָל ֶר ֶדת ִג ְּש ֵמי ְּב ָר ָכה.
ִ
ֲר ְּיך
תּוכל ְּל ַהע ִ
ֹאה ַא ָתה?" ִסיֵים ָה ַר ִבי ַה ַמ ַה ָר"ש ֶאת ִסיפּור ֹוַ " .ה ִאם ַ
"רו ֶ
ֹהה?"
ִש ָר ֵאל יֵש ְּנ ָש ָמה ְּגבו ָ
ָמי ְּב ֶא ֶרץ י ְּ
ְּל ִמי ו ִ
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במחשבה

shlichuton@gmail.com

לרגל ז' חשון ,לפניכם ביטויים ופתגמים על מים.
נסו להתאים כל טיפה לשלולית המתאימה ולהרכיב את הביטויים.

ָּבאוּּ
ַמ ִיםּ

ָּש ַחקוּּ
ַמ ִיםּ
ְס ָּע ָּרהּ

ִמ ֵלאּ

ְש ַלחּ
ֲא ָּב ִניםּ ַל ְח ְמ ָּּךּ

שּ
ָּב ֵא ּ

ו ַב ַמ ִיםּ
סּמ ִיםּ
ְבכוֹ ַ

יוּמ ִיםּ
ִפ ַ
דּנ ֶפשּּ
ַע ָּ
לּפ ֵניּ
ַע ְ
ַה ַמ ִיםּ

רגעים
התדעו היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד?
התמונה השבועית:
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