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שניאור היקר,
יוסי היקר,
–

–

–

יוסי ,ארץ הקודש
שניאור ,רוסיה

רוצים שהסיפורים שלכם
יופיעו בשליחותון?
לכבוד כינוס השלוחים ,אנחנו מזמינים
אתכם ,השלוחים הצעירים ,לשלוח
אלינו סיפורים קצרים מחיי השליחות:
סיפור מעניין ממבצעים ,חוויה מבית
חב"ד ,או התמודדות שלכם כשלוחים
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הצצו

כן ,כמו כל הגדולים ,גם אנחנו כבר
מכירים את כל אותיות הא"ב.
לכבוד סיום לימוד האותיות עם קמץ,
חגגנו בכיתה מסיבה שמחה עם
כתרים וממתקים ,שירים ומשחקים.
בהצלחה לילדי כיתה א'
בהמשך לימוד הקריאה!
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אדמו"ר הרש"ב

אוִּויטשָ ,היָה ַּת ְל ִּמיד
יּוב ְ
ימים" ִּב ְל ַ
ֹמ ֵכי ְת ִּמ ִּ
יבת "ּתו ְ
יש ַ
ִּב ִּ
זּונ ְדל ֵמ ָה ִּעיר ֶּב ִּש ְינקו ִֹּביץ' .הּוא ָהיָה ַּת ְל ִּמיד
ְב ֵשם ְ
ְהיָה ַא ַחד ַה ַּת ְל ִּמ ִּידים ַהטו ִֹּבים
ֶּש ָש ַקד ַעל ִּלימּוד ֹו ,ו ָ
יבה.
יש ָ
ִּב ִּ
חּולין,
ְה ֵחל ַלעֲסוֹק ְב ִּע ְניְינֵי ִּ
יבה ו ֵ
ְש ָ
ְל ַא ַחר ֶּש ָעזַב ֶּאת ַהי ִּ
רּוח ִּניתַ ,עד ֶּש ָס ָטה
ֵה ֵחל ַאטַ -אט ְל ִּה ַד ְרדֵר ִּמ ְב ִּחינָה ָ
ָשר.
ַמ ֵרי ִּמ ֶּד ֶּר ְך ַהי ָ
ְלג ְ
שּובה.
הּורי ְּת ָ
ָמים ֵה ֵחלּו חו ְֹל ִּפים ְבמוֹח ֹו ִּה ְר ֵ
ְב ַא ַחד ַהי ִּ
ימי
ֹח ,זִּ ְכרוֹנוֹת ִּמ ֵ
ָתנּו ל ֹו ָמנו ַ
שּובה ֹלא נ ְ
הּורי ַה ְּת ָ
ִּה ְר ֵ
אוִּויטש ֵה ֵחלּו עו ִֹּלים ְב ֹראש ֹו,
יּוב ְ
יבה ִּב ְל ָ
ְש ָ
ימּודיו ַבי ִּ
ִּל ָ
ְה ֱח ִּליט ַל ֲחזוֹר
ּוכ ֶּש ִּה ְתב ֹונֵן ְב ַמ ָצב ֹו ַהנו ְֹכ ִּחיִּ ,נ ְש ַבר ִּלב ֹו ,ו ֶּ
ְ
יּתית.
שּובה ַא ִּמ ִּ
ִּב ְת ָ
אוִּויטש ְל ַב ֵקש ֵמ ָה ַר ִּבי ָה ַר ַש"ב " ִּּתיקּון
יּוב ְ
ָסע ִּל ְל ַ
הּוא נ ַ
שּובה".
ְּת ָ
יחידּותָ ,ר ַשם ֶּאת ְשמ ֹו ַעל ֶּפ ֶּתק,
ִּל ְפנֵי ֶּש ִּנ ְכנַס ִּל ִּ
יקש
יבהַ .א ַחר ָכ ְך ִּב ֵ
ְש ָ
וְהו ִֹּסיף ֶּש ְב ָשנָה ז ֹו וָז ֹו ָל ַמד ַבי ִּ
ֲשיו.
שּובה ַעל ַמע ָ
ִּּתיקּון ְּת ָ

יחידּות ָמ ַסר ֶּאת ַה ֶּפ ֶּתק ָל ַר ִּבי ָה ַר ַש"ב.
ְכ ֶּש ִּנ ְכנַס ִּל ִּ
ּוש ָאל ֹו:
ְל ַא ַחר ֶּש ָה ַר ִּבי ִּעיֵין ַב ֶּפ ֶּתקָ ,פנָה ֶּאל ַה ָבחּור ְ
" ִּמי ַא ָּתה?"
אוִּויטש
יּוב ְ
זּונ ְדל ֵמ ָה ִּעיר ֶּב ִּש ְינקו ִֹּביץ'ָ ,ל ַמ ְד ִּּתי ִּב ְל ַ
" ַא ִּני ְ
ֶּמת" ָ -ענָה ַה ָצ ִּעיר.
ְב ָשנָה ְמסּוי ֶּ
ֹת ָךֱ ,אמוֹר ִּלי ִּמי ַא ָּתה?!" – הו ִֹּסיף ָה ַר ִּבי
" ֵא ִּיני ַמ ִּכיר או ְ
ְא ַמר
ְה ַר ִּבי ָחזַר ו ָ
ְש ַאלַ .ה ָצ ִּעיר ָחזַר שּוב ַעל ְשמ ֹו ,ו ָ
וָ
ֶּש ֵאינ ֹו יו ֵֹד ַע ִּמי הּוא.
דּוע ָה ַר ִּבי ֵאינ ֹו
ָע ַמד ַה ָבחּור נָבו ְֹך ו ְִּנ ְד ָהם ,ו ְֹלא ֵה ִּבין ַמ ַ
יחידּות,
ַמ ִּכיר ֹוַ ,ה ֵרי הּוא ִּנ ְכנַס ֶּב ָע ָבר ְפ ָע ִּמים ַרבוֹת ִּל ִּ
יִּיּת ֵכן ֶּש ָה ַר ִּבי ֵאינ ֹו ַמ ִּכיר אוֹת ֹו ְכ ָלל?
ְא ְיך ָ
וֵ
זּונ ְדל ַמה ְמ ַר ֵמז ָה ַר ִּבי ִּב ְד ָב ָריו
ְל ַא ַחר זְ ַמן ָק ָצר ֵה ִּבין ְ
ֹשיםָ :ה ַר ִּבי ֵאינ ֹו ַמ ִּכיר ֹו ִּב ְג ַלל ַה ִּשינּוי ְב ַמ ָצב ֹו
ַה ְקדו ִּ
ַמ ֵרי.
רּוח ִּני! ָה ַר ִּבי ִּה ִּכיר אוֹת ֹו ְכ ֶּש ָהיָה ְב ַמ ָצב שוֹנֶּה ְלג ְ
ָה ָ
ָתן ל ֹו ָה ַר ִּבי
זּונ ְדל ָפ ַרץ ִּב ְב ִּכי ַמרְ .ל ַא ַחר ֶּש ִּנ ְרגַע ְמ ַעט ,נ ַ
ְ
ְהיָה
שּובה גָמּור ,ו ָ
זּונ ְדל ָה ַפ ְך ְל ַב ַעל ְּת ָ
שּובהְ .
ֵס ֶּדר ְּת ָ
שּובי ַה ֲח ִּס ִּידים.
ְל ֶּא ָחד ֵמ ֲח ֵ
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במחשבה
בזמן מלחמת העולם הראשונה ,עזב אדמו"ר הרש"ב את העיירה ליובאוויטש.
באותיות המבולבלות מסתתרת שם העיר אליה עבר.
אם תסדרו את האותיות נכון ,תגלו את שם העיר .חפשו אותה במפה של רוסיה:

shlichuton@gmail.com

ובסרוט

רגעים
התדעו היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד?
התמונה השבועית:

אברהם יצחק גלזמן
ריגא

שמשון פישר,
מענדי קופמן
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