


בוקר טוב  
היום  !תלמידות

נתחיל נושא חדש  
מי רוצה  .ברבי טיים

כן  ?לקרוא מהלוח

.בבקשה,דבורה  





ועכשיו תפתחו  
מחברות ותעתקו  

בזמן  ,מהלוח
שאני אכתוב את 

..התשובה  





כולם סיימו 
!מצוין?להעתיק  

נסתכל על עכשיו 
  4ובה הלוח מצגת 
משלים 

תדליקי  ,שיינא!מסבירים
.בבקשה את המקרן  

.לכולםבהנאה   





יש לי רעיוןןןן  !אל תדאג סאשה
עוד מעט לנו !חבל על הזמן

ובחג !פסח,היהודים יש חג
חבל על ...הזה יש סעודות

בא נתארח אצל אחד  !הזמן
הם  ,המשפחות פה מהשכונה

מה !לאורחים בחגישמחו 
?דעתך  

אני כבר לא  ,חיים
יומיים שלא !יכול

אכלתי שום 
ונמאס לי כבר  ,דבר

נמאס  !לישון ברחוב
!לי



נו איך ,חחח סאשה!אהפ
כמה יין אני ?היה
מה  !אהפ!אהפ..שתיתי

?  שתית?איתך
האוכל שאני  ?אכלת
מספיק לי ... שםאכלתי 

....אהפ!אהפ!לשנתיים  

לאן  !אני לא אסלח לך חיים
איזה  ?איזה אוכל!?שלחת אותי

אכלו  ,שתו בקושי כוס יין!?שתיה
חצי תפוח אדמה חצו קרקר  

שטפו !ואפילו אותו לא אכלו
ידיים פעמיים טעמו טיפה 

ברחתי כמה שיותר ...מהקרקר
לאו שלחת אותי תגיד !מהר

!?!לי  

הלכת !סאשה סאשה
אם ...בדיוק באקשן

היית קצת סומך 
נשאר עוד טיפה ,עלי

!היה מגיע האוכל

1 

2 

3 





איזה יום שמח לי 
  100הרווחתי !היום
!איזה כייף!שקל  

...איזה יום שמח לי היום  

איזה  ...בר
!רוח הרוח העיפה לי !!!אוי לא 

את השטר היקר לתוך  
!!!!הזבל  

?מה אני עושה עכשיו  
אבל אני לא אתייאש!אני  

אחפש ואחפש עד  
למרות שזה מגעיל ,שאמצה

... קצת  















אסור לנו להתייאש מהר כל 
!כך כמוה קבצן  

אנחנו צריכים לסמוך על 
ולחכות (חיים במשל)הרבי 

!המשיח-עד הסוף  

המסר הוא ,גם במשל הזה
 שאסור להתייאש!

להמשיך לקיים מצוות בשביל  
את  -"נמצא"שסוף סוף 

!המשיח  

יש גם חבלי ,כמו חבלי לידה
עכשיו אנחנו בתקופה !משיח

אבל אנחנו  ',של מלחמות וכו
לא מתייאשים ויודעים שיבוא  

!המשיח יגיע-הסוף השמח  

אנחנו עכשיו בשיא החושך  
אבל אנחנו  .של הגלות

-יודעים שאחרי שיא החושך
מגיע האור!לכן אנחנו לא 

מתייאשים!כי עוד מעט מגיע 
!המשיח-האור הגדול  



אז זהו תלמידות  
והעיקר הוא !יקרות

שהפנמנו את  
המסדר,ושלעולם לא 
נתייאש!להתראות  

..וניפגש מחר  


