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יוסי היקר שלום,

–

בעוד פחות משבועיים יתאספו כל שלוחי
הרבי לכינוס השנתי.
לכבוד כינוס השלוחים ,השליחותון מזמין את
השלוחים הצעירים ,תלמידי החיידר-נט,
לשלוח אלינו סיפורים קצרים מחיי השליחות
שלכם :סיפור מעניין ממבצעים ,חוויה מבית
חב"ד ,או התמודדות שלכם כשלוחים.
הסיפורים יפורסמו בעז"ה בעוד שבועיים,
בגיליון של כינוס השלוחים.

להתראות,
שניאור ,רוסיה

שניאור היקר,
–
–

–
–

–

להתראות,
יוסי ,ארץ הקודש
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הצצו

ראיתם פעם קוסם? קוסם אמיתי?
בכיתה א' למדנו איך כל יהודי יכול לעשות קסם
ולהפוך כל פעולה למעשה קדוש.
התלמידים משתתפים במבצע 'קסם של חסיד'
ומקפידים על סדר יום חסידי מלא בקסמים...

לוי סגל החליט להפתיע את המורה שלו
לכבוד ראש השנה .הוא הכין אגרת ברכה
אישית ומושקעת שתגיע עד לביתו.
אבל עבר ראש השנה ,ואפילו חג הסוכות ,למה
המורה לא מגיב על הכרטיס היפה?
מסתבר שהדרך ממלטה לארץ ישראל יכולה
להיות ארוכה ,והכרטיס עוד לא הגיע ליעדו.
וכך זכה הרב שיינר לקראת ז' חשון
להרגיש שוב תחילת שנה,
שיעור גמרא בכיתה ה'
כשהאיגרת המיוחדת
נפתח השבוע בסיפור מעניין,
סוף סוף הגיעה

שהפך למעניין עוד יותר -
בזכות המצגת היפה שהכינו התלמידים
נותק'ע גורליק ומוישי קוביטשעק

2

אורחים ב(לי)תשלום
ֳריִים
ְּש ַעת ָצה ַ
ְּכ ָבר
ישי
אּוח ֶרת ֶשל יוֹם ִש ִ
ְּמ ֶ
יְּש ֲעיָה ִמ ְּסּתו ֵֹבב
וְּר ִבי ַ
ַ
ָירת
ֲדיִין ְּב ִס ְּמ ְּטאוֹת ַעי ַ
עַ
יצהֹ .לא
גּוריו ,זוֹכו ִֹב ָ
ְּמ ָ
יצים
ַע ָס ָקיו ֵהם ַה ַמ ְּמ ִר ִ
אוֹת ֹו ְּל ַה ֵל ְּך ָב ְּרחוֹבוֹת.
ַה ֶק ַמח
ַט ֲחנַת
עּולה זֶה
ֶש ְּב ַבעֲלּות ֹו ְּנ ָ
ּומּוכנָה ִל ְּשבוֹת
ָ
ִמ ְּכ ָבר
ְּב ֶמ ֶש ְּך ַה ַש ָבת.
יְּש ֲעיָה ְּל ִה ְּת ַפנוֹת ְּל ַה ְּק ִביל ֶאת ְּפנֵי ַה ַש ָבת.
יָכוֹל ָהיָה ר' ַ
ּומ ַצ ֶפה
יְּש ֲעיָה ַמ ְּמ ִּתין ְּ
נּוחה .ר' ַ
ֲדיִין ֲח ַסרְּ -מ ָ
ַא ְּך הּוא ע ַ
יע ל ֹו ֶשיִשבוֹת ְּב ֵבית ֹוַ ,א ְּך
ְּלאו ְֹּר ִחיםֳ .א ְּמנָם ִאיש ֹלא הו ִֹד ַ
ֹר ַח
ָירה או ֵ
אּולי יִזְּ ֶכה וְּ יִזְּ ַד ֵמן ַל ֲעי ָ
הּוא ְּמ ַצ ֶפה ְּב ָכל-זֹ אתַ .
אשית
ֶש ֶא ְּפ ָשר ְּל ַהזְּ ִמינ ֹוָ .כ ְּך הּוא ִמ ְּת ַה ֵל ְּך ַעל ַה ֶד ֶר ְּך ָה ָר ִ
ָסת-
ֹר ַח ִמזְּ ַד ֵמןִ .מ ְּצוַות ַה ְּכנ ַ
ּומ ְּמ ִּתין ְּלאו ֵ
ָירה ַ
ֶשל ָה ַעי ָ
ֹתרֵ .מאו ְֹּר ָחיו ֹלא ָח ַס ְּך ָד ָבר.
יבה ָע ָליו ְּביו ֵ
יְּתה ֲח ִב ָ
או ְֹּר ִחים ָה ָ
בּורם ֶאת
יע ַע ָ
ֹתםַ .מ ִצ ַ
ֲדנִ ים ָהיָה ְּמ ַכ ֵבד או ָ
יטב ָה ַמע ָ
ְּב ֵמ ַ
הּוק ָצה ַעבּור או ְֹּר ִחים,
יּוחד ְּב ֵבית ֹו ְּ
יטב ַה ְּכ ָסתוֹתֲ .אגַף ְּמ ָ
ֵמ ַ
רּוכים ְּל ַמ ֵלא ֶאת ֹכל ַמ ְּחסו ָֹרםָ .א ֵכןַ ,הכוֹל
ּומ ָש ְּר ָתיו ָהיּו ְּד ִ
ְּ
יבה ָע ָליו.
ָסת-או ְֹּר ִחים ִהיא ַה ִמ ְּצוָוה ַה ֲח ִב ָ
י ְָּדעּו ִכי ַה ְּכנ ַ
ֲדייִן ְּמ ַח ֶכהַ .ה ַש ָבת ֵאין ל ֹו שּום
ָה ָשעוֹת נו ְֹּקפוֹת ,וְּהּוא ע ַ
ִּת ֵכןֵ .א ְּיך ֶא ְּפ ָשר ַל ַעׂשוֹת ֶאת ַה ַש ָבת
ֹר ַח ,וְּ זֶה ַה ֵרי ֹלא י ָ
או ֵ
ּופ ְּתאוֹם ַמה רוֹאוֹת ֵעינָיו? ֵמ ָרחוֹק
ְּב ֹלא או ְֹּר ִחים? ִ
ֹש ִבים
ּובתו ָֹכה יו ְּ
סּוסיםְּ ,
תּומה ְּל ִ
ָלה ְּר ָ
ִמ ְּת ַק ֶר ֶבת ַעג ָ
אתם ְּב ִׂש ְּמ ָחה
יְּש ֲעיָה ָרץ ִל ְּק ָר ָ
יְּהּודים .ר' ַ
ֹח ִרים ִ
ֹשה סו ַ
ְּשלו ָ
ָבת ֹו
וְּהזְּ ִמינָם ַלעֲׂשוֹת ֶא ְּצל ֹו ֶאת ַה ַש ָבתַ .א ְּך ַא ְּכז ָ
ַר ָבה ִ
ּוכ ָלל
מּוכהְּ ,
יהרּו ָאל ָה ִעיר ַה ְּס ָ
ֹח ִרים ִמ ַ
יְּיתה ַר ָבהַ .הסו ַ
ָה ָ
יצהֵ .הם ָרצּו ִל ְּשבוֹת
יש ֵאר ְּבזוֹכו ִֹב ָ
ֲּתם ְּל ִה ָ
ֹלא ָע ָלה ַעל ַדע ָ
יְּהּודית ַה ְּגדו ָֹלה ָב ִעירֹ .לא הו ִֹעילּו
ילה ַה ִ
ְּב ֶק ֶרב ַה ְּק ִה ָ
יך
חּושים ְּל ַה ְּמ ִש ְּ
ֹשה ָהיּו ְּנ ִ
יְּש ֲעיָהַ .ה ְּשלו ָ
ֹתיו ֶשל ר' ַ
ַה ְּפ ָצרו ָ
יד ַחת ֵא ֶצל
ָירה נִ ַ
יריםְּ ,ב ַעי ָ
ֹח ִרים ַע ִש ִ
ְּב ַד ְּר ָכםַ .מה ָל ֶהם ,סו ַ
ָדיב? ֶע ְּג ָל ָתם
מּוכרַ ,א ִפילּו ֶשהּוא ֹכה נ ִ
יְּהּודי ִב ְּל ִּתיָ -
ִ
ֵאיזֶה
יה ַענָן ָא ָבק.
ירה ֲא ַח ֶר ָ
ֹת ָ
ִה ְּת ַר ֲח ָקה ְּכ ֶש ִהיא מו ִ
ָיאש .הּוא ָפנָה ָל ֶל ֶכת ְּל ֵבית ֹוַ ,א ְּך
יְּש ֲעיָה ַע ַדיִין ֹלא ִה ְּתי ֵ
ר' ַ
אּולי
אשיתַ .
ֹתיר ֶאת ֶא ָחד ִמ ְּמ ָש ְּר ָתיו ַלעֲמוֹד ַב ֶד ֶר ְּך ָה ָר ִ
הו ִ
ָירה?
ֹח ִרים וְּ יָשּובּו ֶאל ָה ַעי ָ
ִת ָח ְּרטּו ַהסו ַ
י ְּ
יקה ְּל ִה ְּת ַר ֵחקַ ,כ ַא ֶשר
ֹח ִרים ֹלא ִה ְּס ִפ ָ
ֶע ְּג ָל ָתם ֶשל ַהסו ַ
ָפל וְּנִ ְּש ַברַ .ה ְּמ ָש ֵרת,
ֹפן נ ַ
וְּהאו ַ
ָלה ָ
ירי ָה ַעג ָ
יּתק ֶא ָחד ִמ ִצ ֵ
ִנ ַ
ֲביד ֹו.
יהר ְּל ַס ֵפר ַעל ָכ ְּך ְּל ַמע ִ
ֶש ִה ְּב ִחין ַב ִמ ְּת ַר ֵחשִ ,מ ֵ

ֹפן ָח ָדש ְּכ ֶשהּוא מו ֶֹרה ל ֹו ְּל ָה ִביא ֶאת
ָתן ל ֹו או ַ
יְּש ֲעיָה נ ַ
ר' ַ
וְּה ַש ָבת
ֹח ִרים ִעמ ֹוַ .ה ֵרי ַה ָש ָעה ִמ ְּת ַא ֶח ֶרתַ ,
ַהסו ַ
ֹח ִרים ְּל ַת ֵקן ֶאת ַה ַּת ָק ָלה
ילה ָח ְּשבּו ַהסו ַ
ִמ ְּת ַק ֶר ֶבתְּּ .ת ִח ָ
אכת ַה ִּתיקּון
אּולם ְּמ ֶל ֶ
ָ
תּוכנָן.
ּול ַה ְּמ ִש ְּיך ְּב ַד ְּר ָכםַ ,כ ְּמ ְּ
ְּ
ָטה ַלעֲרוֹבֹ .לא
ֹערַ .היוֹם ְּכ ָבר נ ָ
ֹתר ֵמ ַה ְּמשו ָ
ִה ְּת ָא ְּר ָכה יו ֵ
ָירה ְּל ֶמ ֶש ְּך
יש ֵאר ָב ַעי ָ
ֶא ְּלצּו ְּל ִה ָ
ֹח ִרים נ ֱ
ירהַ .הסו ַ
ֹת ָרה ְּב ֵר ָ
נו ְּ
ַה ַש ָבת.
ֵיא ְּלצּו ְּל ַבלוֹת ֶאת ַה ַש ָבת
ֹח ִרים ַעל ִכי י ָ
ִה ְּצ ַטעֲרּו ַהסו ַ
יְּש ֲעיָה ָהיָה ָמ ֵלא ִׂש ְּמ ָחה וְּע ֹונֶגִ .איֶ -א ְּפ ָשר
אך ְּר' ַ
ֵיכרַ .
ַבנ ָ
ִת ָא ְּרחּו
עּוב ָדה ֶשגַם ַה ַש ָבת י ְּ
ֵהנָה ֵמ ָה ְּ
ְּכ ָלל ְּל ָת ֵאר ַכ ָמה נ ֱ
ָסת-
שּובה ז ֹו ֶשל ַה ְּכנ ַ
יְּקיֵים ִמ ְּצוָוה ַח ָ
יְּהּודים ְּב ֵבית ֹו וְּהּוא ַ
ִ
יצב ֹונָם ֶשל ָהאו ְֹּר ִחים ָפגַע ְּב ִׂש ְּמ ָחת ֹו,
או ְֹּר ִחיםַ .א ָבל ִע ְּ
ֹתם.
יפׂש ֶד ֶר ְּך ְּל ַׂש ֵמ ַח או ָ
וְּהּוא ִח ֵ
ירּוח ָכאן"ָ ,פנָה ר'
ָאי ָה ֵא ַ
יתי ְּל ַע ְּד ֵכן ֶא ְּת ֶכם ִב ְּד ַבר ְּּתנ ֵ
" ָר ִצ ִ
הּוקצּו
יְּש ֲעיָה ֶאל או ְֹּר ָחיוְּ ,בעוֹד ֵהם ִמ ְּת ַא ְּר ְּגנִ ים ַב ַח ָד ִרים ֶש ְּ
ַ
ַודאי ֵא ְּינ ֶכם
ּובו ַ
בּורםַ " .א ֶּתם ִנ ְּמ ָצ ִאים ָכאן ָל ִראש ֹונָהְּ ,
ַע ָ
יו ְֹּד ִעים ֶאת ַה ְּס ָד ִרים"ָ .האו ְֹּר ִחים ֵה ִרימּו ֵא ָליו ֵעי ַניִים
ְּּת ֵמהוֹתֵ .אלּו ְּס ָד ִרים עֲׂשּויִים ִל ְּהיוֹת ְּב ֵבית יְּהּודי ֶש ְּמ ָא ֵר ַח
או ְֹּר ִחים ְּל ַש ָבת?
פּונ ָדק זֶה ַה ַּת ְּשלּום
יְּש ֲעיָהְּ " ,ב ְּ
יטב"ִ ,ה ְּט ִעים ר' ַ
" ַה ְּק ִשיבּו ֵה ֵ
הּובים .זֶה ֳא ְּמנָם ְּמ ִחיר דֵי
ישה זְּ ִ
ַעבּור יוֹם ֶא ָחד הּוא ַח ִמ ָ
וְּעד
אּולם הּוא כו ֵֹלל ֶאת ֹכל ַה ְּסעּודוֹת ֵמ ַע ְּכ ָשיו ַ
ָקרָ ,
יָ
ֲאוַות
ּתּוכלּו ֶל ֱאכוֹל כ ַ
ְּ
ֹצ ֵאיַ -ש ָבת.
ִל ְּמ ַלוֶוהַ -מ ְּל ָכה ְּבמו ָ
וְּה ְּנ ֶכם ַר ָש ִאים
לּולים ַב ְּמ ִחירִ ,
ַפ ְּש ֶכם .גַם ַה ְּמ ָש ְּר ִתים ְּכ ִ
נ ְּ
ְּל ַהזְּ ִמין ֹכל ָד ָבר ֶש ִּת ְּרצּו".
יְּהּודי ֶש ְּמ ַב ֵקש ֶכ ֶסף
ָהאו ְֹּר ִחים ָּת ְּמהּו ָב ִראש ֹונָה ַעל ַה ִ
ָש ָתםֹ .לא
ירּוחַ ,א ְּך ִמ ַצד ֵשנִ י ִה ְּש ַּת ְּפ ָרה ַה ְּרג ָ
מּורת ָה ֵא ַ
ְּּת ַ
ָהגּו
עוֹד או ְֹּר ִחים ֵהםֶ ,א ָלא ָלקוֹחוֹת ְּל ָכל ָד ָברֵ .מ ַע ָּתה נ ַ
ֹחבֵ -לב ֹכל ַמ ֲא ָכל ֶש ָח ְּפצּו,
ְּכאו ְֹּר ֵחי ֵביתָ -מלוֹןִ .הזְּ ִמינּו ְּברו ַ
ימים,
יהם ַב ְּנ ִע ִ
ֹחַ .ה ַש ָבת ָע ְּב ָרה ַע ֵל ֶ
וְּה ְּר ִגישּו ַע ְּצ ָמם ְּבנו ַ
ִ
בּוק ָשם.
ֹר ַח ְּל ַס ֵפק ֶאת ָכל ְּמ ָ
ְּכ ֶש ְּמ ָא ְּר ָחם טו ֵ
ֹשיטּו
יהם וְּהו ִ
י ְָּצ ָאה ַה ַש ָבתָ .האו ְֹּר ִחים ָא ְּרזּו ֶאת ֱח ְּפ ֵצ ֶ
יְּש ֲעיָה
ידיי"ָ ,ק ָרא ר' ַ
ִל ְּמ ָא ְּר ָחם ֶאת ַה ַּת ְּשלּוםֹ " .לאִ ,יְּד ַ
מּורת ִמ ְּצוַות
ילה ִלי ְּל ַק ֵבל ֶכ ֶסף ְּּת ַ
יּוך ָר ָחבַ " ,ח ִל ָ
ְּב ִח ְּ
יהה ִה ְּס ִביר:
ָסת-או ְֹּר ִחים" .נו ַֹכח ַמ ְּב ֵטי ַה ְּּת ִמ ָ
ַה ְּכנ ַ
יש ֵאר
ֶא ַל ְּצ ֶּתם ְּל ִה ָ
ֲרים ֶשנ ֱ
יתי ַעד ַכ ָמה ַא ֶּתם ִמ ְּצ ַטע ִ
" ְּכ ֶש ָר ִא ִ
יּוק ָר ִתי,
פּונ ָדק' ְּ
יתי כ' ְּ
ֶא ַל ְּצ ִּתי ְּל ַה ִציג ֶאת ֵב ִ
ָכאן ְּל ַש ָבת ,נ ֱ
ַית ֶכם
ּול ַה ְּנ ִעים ֶאת ְּש ִהי ְּ
ֹחה ְּ
ָשה נו ָ
לכ ֶם ַה ְּרג ָ
ְּכ ֵדי ִל ְּגרוֹם ָ
ּוכ ֵדי ֶש ֹלא ִּת ְּת ַביְּישּו ְּל ַב ֵקש ֹכל ַא ֶשר ִּת ְּרצּו"ָ .כ ֵעת
יתי ְּ
ְּב ֵב ִ
יְּש ֲעיָה וְּהוֹדּו ל ֹו
ֹח ִרים ֶאת ַה' ַּת ְּר ִגיל' ֶשל ר' ַ
ֵה ִבינּו ַהסו ַ
יּוח ֶדת ָלה זָכּו.
ָסת ָהאו ְֹּר ִחים ַה ְּמ ֶ
ַב ֲח ִמימּות ַעל ַה ְּכנ ַ
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במחשבה

shlichuton@gmail.com

(כל פתרון מזכה בכרטיס נוסף בהגרלה השבועית)

חידת מספרים
באיזה הקשר מופיעים בפרשת וירא
המספרים הבאים?

יודי רבינוביץ' ,שניאור הלפרין ,מענדל קסלמן,
מענדי קופמן ,אברהם יצחק גלזמן ,יוסי בלוי
יודי רבינוביץ' ,מענדל קסלמן ,מענדי קופמן
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שניאור הלפרין ,מענדל קסלמן,
יוסי בלוי ,אברהם יצחק גלזמן

כיתה ד',
מלמו ,שבדיה

רגעים
התדעו היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד?
התמונה השבועית:
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