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 :ל"דוא
shlichuton@gmail.com 

 :עריכה ועיצוב
 פש שטערני

 הוא מפזר חמץ בכל, לויקתשגיחי על , חלי", "?סיימת לנקות את המגירות שלך, חלי"

 ".לנקות את הספרים שלה לפייגיתעזרי בבקשה ", "הבית

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

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

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

 .  המטלות בבית לפני שאחזור לקריאת הספר המעניין

 תסבירי"הוא זה שמנסה לשכנע אותי ש. גם ליצר הרע יש הרבה עבודה בימים אלו

 שאת ממילא תנקי אחריה שוב את המדף ועדיף שתמצא לה לפייגיכבר 

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

 ".  עתה בני חורין –עבדים היינו "? ליצר הרע, אתן יודעות מה אני עונה לו

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

 הוציא אותנו' כשה! לא ולא? חוגגים את היציאה ממצרים עד היום

 ובכך נעשינו בני חורין, ממצרים הוא הפך אותנו לעבדים שלו

 גם כשהגוף שלנו. אף אחד לא יכול לשעבד אותנו, מאז. אמיתיים

 .הנפש שלנו היא בת חורין –בגלות                                        

 ,גם היצר הרע לא יכול לשעבד יהודי                                          

 לכל אחד מאתנו יש את הכוח לגבור                                            

 עליו ולעשות מה שהנשמה שלו                                         

 .'לקיים את רצון ה: באמת רוצה                                      

                                            

 ,חודש טוב                                                    

 חלי                                                         
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 השבוע חגגנו
 .מאורע מרגש במיוחד

 הכיתתית המצוהמסיבת בת 
את המסיבה המדהימה  . 'של כיתה ו
רב המורה רחלי  בכשרוןהפיקה 

בנות הכיתה הופיעו בתוכנית  . דיסקין
מגוונת שהותירה את האורחות  

 אחוזות התפעלות והשאירה
 .מסר רב כצידה לדרך

 !מזל טוב

 גליצנשטייןאסתי 
החליטה לשמח  ' מכיתה א

את חברותיה לכבוד הימים  
האחרונים של חודש אדר 

והפתיעה אותן בתחפושת  
 של סוכריה מתוקה
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משתפות בחוויות  ' בנות כיתה ו
 המצוהממסיבת בת 
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 כרטיס המתנות שלי לרבי

 ,א ניסן"לקראת י
 לרביכל אחת מאתנו מעניקה 

 .חסידיתמתנות של הנהגה שלל 

 עקבו אחר הניקוד המתעדכן
 באתר בית הספר


