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 רוצים שהסיפורים שלכם
 ?בשליחותוןיופיעו 

אנחנו מזמינים , לכבוד כינוס השלוחים
לשלוח  , הצעיריםהשלוחים ,  אתכם
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 כשלוחיםאו התמודדות שלכם , ד"חב
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הצצו
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כבר  אנחנו גם , כל הגדוליםכמו , כן
 .ב"מכירים את כל אותיות הא

, לכבוד סיום לימוד האותיות עם קמץ
חגגנו בכיתה מסיבה שמחה עם 

 .שירים ומשחקים, כתרים וממתקים
 'בהצלחה לילדי כיתה א
 !בהמשך לימוד הקריאה
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יַבת ישִּ ים ּתֹוְמֵכי" בִּ ימִּ ויְטש "ְתמִּ ְליּוַבאוִּ יד ָהָיה ,בִּ  ַּתְלמִּ
יר זּוְנְדל ְבֵשם יץ ֵמָהעִּ יְנקֹובִּ שִּ יד ָהָיה הּוא .'בֶּ  ַּתְלמִּ

ָשַקד ימּודוֹ  ַעל שֶּ ים ַאַחד ְוָהָיה ,לִּ ידִּ ים ַהַּתְלמִּ  ַהטֹובִּ
יָבה ישִּ  .בִּ

ָעַזב ְלַאַחר ת שֶּ יָבה אֶּ ְנְייֵני ַלֲעסֹוק ְוֵהֵחל ַהְישִּ ין ְבעִּ  ,חּולִּ
ַדְרֵדר ַאט-ַאט ֵהֵחל יָנה ְלהִּ ְבחִּ ית מִּ ָסָטה ַעד ,רּוָחנִּ  שֶּ

ְך  ְלַגְמֵרי רֶּ דֶּ  .ַהָיָשר מִּ

ים ַחדְבאַ  ים ֵהֵחלּו ַהָימִּ ְרהּוֵרי ְבמֹוחוֹ  חֹוְלפִּ   .ְּתשּוָבה הִּ
ְרהּוֵרי ְכרֹונֹות ,ָמנֹוַח  לוֹ  ָנְתנּו ֹלא ַהְּתשּוָבה הִּ יֵמי זִּ   מִּ
ימּוָדיו יָבה לִּ ויְטש ַבְישִּ ְליּוָבאוִּ ים ֵהֵחלּו בִּ   ,ְבֹראשוֹ  עֹולִּ

ְתבֹוֵנן הִּ י ְבַמָצבוֹ  ּוְכשֶּ ְשַבר ,ַהנֹוְכחִּ בוֹ  נִּ יט ,לִּ ֱחלִּ  ַלֲחזֹור ְוהֶּ
ְתשּוָבה ית בִּ יּתִּ  .ַאמִּ

ויְטש ָנַסע הּוא ְליּוַבאוִּ י ְלַבֵקש לִּ יקּון" ב"ָהַרַש  ֵמָהַרבִּ   ּתִּ
 ."ְּתשּוָבה

ְפֵני ְכַנס לִּ נִּ ידּות שֶּ יחִּ ת ָרַשם ,לִּ ק ַעל ְשמוֹ  אֶּ תֶּ   ,פֶּ
יף ְבָשָנה ְוהֹוסִּ יָבה ָלַמד ָוזוֹ  זוֹ  שֶּ יֵקש ָכְך  ַאַחר .ַבְישִּ   בִּ

יקּון  .ַמֲעָשיו ַעל ְּתשּוָבה ּתִּ

 

 

ְכַנס נִּ ידּות ְכשֶּ יחִּ ת ָמַסר לִּ ק אֶּ תֶּ י ַהפֶּ   .ב"ָהַרַש  ָלַרבִּ
י ְלַאַחר ָהַרבִּ ֵיין שֶּ ק עִּ תֶּ ל ָפָנה ,ַבפֶּ   :ּוְשָאלוֹ  ַהָבחּור אֶּ

י"  "?ַאָּתה מִּ

י" יר זּוְנְדל ַאנִּ יץ ֵמָהעִּ יְנקֹובִּ שִּ י ',בֶּ ויְטש ָלַמְדּתִּ ְליּוַבאוִּ   בִּ
ת ְבָשָנה יר ָעָנה - "ְמסּויֶּמֶּ  .ַהָצעִּ

י" יר ֵאינִּ י ֱאמֹור ,אֹוְתךָ  ַמכִּ י לִּ יף – !"?ַאָּתה מִּ י הֹוסִּ   ָהַרבִּ
יר .ְוָשַאל י ,ְשמוֹ  ַעל שּוב ָחַזר ַהָצעִּ   ְוָאַמר ַזרָח  ְוָהַרבִּ
ֵאינוֹ  י יֹוֵדעַ  שֶּ  .הּוא מִּ

ְדָהם ָנבֹוְך  ַהָבחּור ָעַמד ין ְוֹלא ,ְונִּ י ַמדּועַ  ֵהבִּ  ֵאינוֹ  ָהַרבִּ
ירוֹ  ְכַנס הּוא ַהֵרי ,ַמכִּ ָעָבר נִּ ים בֶּ ידּות ַרבֹות ְפָעמִּ יחִּ  ,לִּ

יָּתֵכן ְוֵאיְך  י יִּ ָהַרבִּ יר ֵאינוֹ  שֶּ  ?ְכָלל אֹותוֹ  ַמכִּ

ין ָקָצר ְזַמן ְלַאַחר י ְמַרֵמז ַמה זּוְנְדל ֵהבִּ ְדָבָריו ָהַרבִּ   בִּ
ים י :ַהְקדֹושִּ ירוֹ  ֵאינוֹ  ָהַרבִּ ְגַלל ַמכִּ ינּוי בִּ  ְבַמָצבוֹ  ַהשִּ

י י !ָהרּוָחנִּ יר ָהַרבִּ כִּ ָהָיה אֹותוֹ  הִּ  .ְלַגְמֵרי שֹונֶּה ְבַמָצב ְכשֶּ

י ָפַרץ זּוְנְדל ְבכִּ ְרַגע ְלַאַחר .ַמר בִּ נִּ י לוֹ  ָנַתן ,ְמַעט שֶּ   ָהַרבִּ
ר   ְוָהָיה ,ָגמּור ְּתשּוָבה ְלַבַעל ָהַפְך  זּוְנְדל .ְּתשּוָבה ֵסדֶּ

ָחד ים ֵמֲחשּוֵבי ְלאֶּ ידִּ  .ַהֲחסִּ

 ב"הרשר "אדמו

 

 

 

 

 



 במחשבה
shlichuton@gmail.com 

 רגעים

 :התמונה השבועית

 ?היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד התדעו
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 .ליובאוויטשאת העיירה  ב"הרשר "עזב אדמו, בזמן מלחמת העולם הראשונה
 .באותיות המבולבלות מסתתרת שם העיר אליה עבר

 :חפשו אותה במפה של רוסיה. תגלו את שם העיר, אם תסדרו את האותיות נכון
 ו ב ס ר ו ט

 גלזמןאברהם יצחק 
 ריגא

 ,שמשון פישר
 קופמןמענדי 


