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 :ל"דוא
shlichuton@gmail.com 

 :עריכה ועיצוב
 פש שטערני

 מפזרהוא , לויקעל תשגיח , שמוליק", "?סיימת לנקות את המגירות שלך, שמוליק"

 ".לנקות את הספרים שלה לפייגיבבקשה תעזור ", "בכל הבית חמץ

 .הרבה ויתור וסבלנות... וגם, ערב פסח מורגש היטב בבית ודורש ממני כמובן הרבה עזרה

לתת לאחותי , להשגיח יותר על האחים הקטנים, אוהבלעזור גם בתחומים שאני פחות או 

ולהתאפק עד שאסיים את , לי לנקות את החדר' לעזור'הרגשה טובה כשהיא מאוד רוצה 

 . המטלות בבית לפני שאחזור לקריאת הספר המעניין

כבר   תסביר"שהוא זה שמנסה לשכנע אותי . גם ליצר הרע יש הרבה עבודה בימים אלו

" אחרתלה תעסוקה אחריה שוב את המדף ועדיף שתמצא תנקה ממילא שאתה  לפייגי

 ".היום לויקאין לי כבר סבלנות להשגיח שוב על , די"וש

 ". עתה בני חורין –עבדים היינו "? ליצר הרע, מה אני עונה לואתם יודעים 

את היציאה  אנחנו חוגגים סתם כך , ומה אתה חושב. חג של חירות, חג הפסח מתקרב

 ,שלוהוא הפך אותנו לעבדים אותנו ממצרים הוציא ' כשה! לא ולא? ממצרים עד היום

 גם כשהגוף שלנו. אף אחד לא יכול לשעבד אותנו, מאז. אמיתייםחורין נעשינו בני ובכך 

 לשעבדלא יכול גם היצר הרע . חוריןהנפש שלנו היא בת  –בגלות                             

 מהולעשות לגבור עליו הכוח יש את אחד מאתנו לכל , יהודי                            

 .'לקיים את רצון ה: רוצהשהנשמה שלו באמת                             

                                            

 ,טובחודש                                                            

 שמוליק                                                             

 פרשת תזריע ק"ערש ה"ב
 ו"ח ניסן תשע"ערב ר

 22' גיליון מס



 נט

 אויזרט וסענדר צביקי
היו בדרכם משנחאי לארץ 

בחנייה במוסקבה . ישראל
חיכתה להם הפתעה  

בין הנוסעים בשדה  : מרגשת
פגשו לפתע בפעם  , התעופה

הראשונה את המורה  
 שיינרהרב , האהוב
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 קבלו את העצים
 !היפים של גן חובה

 איזומנחשים על 
 ?למדנו אות

 .'על האות ץ, כמובן
לכבודה היינו תינוקות עם  

 .והכנו גם עץ יפה, מוצץ

 'תלמידי כיתה ג
מציגים את הנלמד 

על אבוקות האש  , במשנה
שהיו זורקים ותופסים  

 בבית המקדש
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 נט החיידרתלמידי 

 א ניסן"מתכוננים לי
 ?איזו מתנה אתה תעניק לרבי
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 .שבצו מילים בתשבצים לפי ההגדרות
בכל שורה השמיטו אות מהמילה  

 .שבשורה הקודמת

 הכוסות 4תשבץ 


