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ר ב  חָד   ת  ֶּ ָפ 
 

ר ק  ידָי  ְלמ  ָָ!ת  

ָפֶניָך חֹוֶבֶרת  י" ּמּוֶגֶשת בְּ  ".ָהַרבִּ

ּדּותוֹ בָ  ַשַחר ַילְּ י מִּ הּודִּ ֹכל יְּ ַדֲאָגתֹו לְּ י וְּ ים ַעל ָהַרבִּ ּפּורִּ  .חֹוֶבֶרת סִּ

ֵכן  י" וְּ ם ָהַרבִּ ים עִּ ָגעִּ י -" רְּ יַצת ָהַרבִּ חִּ מְּ ים ַוֲחָויֹות בִּ ים שֹונִּ ָגעִּ  .רְּ

ַמד  לְּ ים ֶשתִּ ַקּוִּ חֹוֶבֶרת זוֹ ָאנּו מְּ יֵדי ַמֲעֵשה, בְּ יא לִּ מּוד ֶשֵּמבִּ  .ַתלְּ

 

ֵני  פְּ ים ֶשלִּ ֵדנּו ַבָימִּ ָעמְּ ָבט י' בְּ שְּ י ָהַרַיי –בִּ לּוָלא ֶשל ָהַרבִּ יאּות  "צ יֹום ַההִּ שִּ יֹום ַקָבַלת ַהנְּ וְּ

יא ּדֹוֵרנּו"י עַ  שִּ י נְּ י ַבּמַ . ָהַרבִּ שֹון ָהַרבִּ לְּ ָלה ּובִּ פִּ ֶננּו תְּ יאּות הִּ שִּ ַהַּמֲאָמר )ֲאָמר ַקָבַלת ַהנְּ

אשֹון ַיד ַמָּמש(: " ָהרִּ ים ֵתֶכף ּומִּ ָפחִּ ַמָטה ֵמֲעָשָרה טְּ י ּולְּ ם ָהַרבִּ ָראֹות עִּ תְּ הִּ ֶכה לְּ זְּ  !"ֶשנִּ

 

ים  ידִּ ַכת ֲחסִּ רְּ בִּ  בְּ

ֵלָמה ַהשְּ ית וְּ תִּ ֻאָלה ָהֲאמִּ  ַלגְּ

ָמנהלָ-ָָברקָכוכביהרבָָ

 

  הקרובה של  הרפואתל
  רחלבת  אמה אהובה  

 בתוך שאר חולי ישראל
 
 
 

  משפחת ולזכות
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בֹוא  מ 

 
י יֶשהּו חֹוֵשב אֹודֹות ָהַרבִּ יל , ַכֲאֶשר מִּ ַהצִּ זֹור לְּ ַכֲאֶשר הּוא חֹוֵשב ַעל ֶאָחד ָכֶזה ֶשּמּוָכן ַלעְּ

י הּודִּ  ... ָכל יְּ

ים ֹכה  ֵבה ַלֲאָנשִּ י ֹכה ַהרְּ ים נֹוֵתן ָהַרבִּ ֶמֶשְך ַהָשנִּ יםבְּ ָמם! ַרבִּ ים ַעצְּ ידִּ ָרֵאל , ַלֲחסִּ שְּ ָלל יִּ כְּ לִּ

ֹכל ָהעֹוָלם ֻכלוֹ   . ּולְּ

ָכָחם שְּ ָלם ַעד ֹתם אֹו לִּ ָנצְּ ֵשר לְּ ַאפְּ ָכְך ֶשֵאיָנן ָּדָבר ַהמְּ יָֻחדֹות בְּ י מְּ נֹוָתיו ֶשל ָהַרבִּ  .ַמתְּ

רֹות לָ  יד עֹוזְּ ָתמִּ עֹוָלם וְּ ָּמנּו לְּ ָארֹות עִּ שְּ ַתֵּפר ֵהם ַמָתנֹות ֶשנִּ שְּ הִּ ַחֵזק ּולְּ תְּ הִּ  . נּו לְּ

בֹוד יֹום  כְּ ָבטי' לִּ שְּ י . בִּ ים ָלֵתת ָלַרבִּ ים רֹוצִּ ָלדִּ י ". ַמָתָנה" ָאנּו ַהיְּ   ַמה ַאָתה חֹוֵשב ֶשָהַרבִּ

ָתנּו     ַמָתָנה ֵמאִּ ֶצה כְּ רְּ  ? יִּ
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ים ד  ְיל  תָה  ָאֶּ יע  ְרג    מ 
 
רֹוםכְּ  כּו ָבֶהם פֹוגְּ ָערְּ ים וְּ הּודִּ יקֹוָליֹוב ַעל ַהיְּ יר נִּ ֵעי ָהעִּ לּו ּפֹורְּ ַנּפְּ תְּ ים  , ֶשהִּ הּודִּ אּו ַהיְּ ַחבְּ תְּ הִּ

ים ַעד ַיֲעבֹור ָזַעם קֹומֹות ֵסֶתר שֹונִּ מְּ  . בִּ

קֹום ַמֲחבֹוא ֶאָחד מְּ תוֹ , בִּ ַּפחְּ שְּ י ּומִּ רּו ָהַרבִּ ַתתְּ סְּ ַטף, ָשם הִּ ים ַרבֹות וְּ צּו ָנשִּ ַקבְּ תְּ  . הִּ

ים ָלדִּ ָלָמה ֹכל ַהֲהמּוָלה ַהזוֹ , ֵאלּו ַהיְּ עּו ַעל ַמה וְּ קֹול, ֶשֹּלא ָידְּ ָכם בְּ ַדרְּ ַהַסָכָנה  , ָבכּו כְּ וְּ

ָשם עּו מִּ י ֶשָבקְּ כִּ ַלל קֹולֹות ַהבְּ גְּ בֹוָאם בִּ קֹום ַמחְּ לּוי מְּ דֹוָלה ַעל גִּ ָתה גְּ  . ָהיְּ

ים, ד ֶאָחד ָקָטןֶילֶ  ָלדִּ תֹוֵבב ֵבין ַהיְּ סְּ ים הִּ י , ֶבן ָּפחֹות ֵמָחֵמש ָשנִּ ּדּותִּ ּפּור ַילְּ ֵּפר סִּ ֶאָחד סִּ לְּ

ַרֵתק י , מְּ יש ֵאיֶזה ַלֵשנִּ גִּ ַחָייוק, תָ מְּ מַ הִּ ֵטף ַעל לְּ י לִּ ישִּ לִּ כֹות, ַלשְּ בְּ יקּו לִּ סִּ פְּ  . ַעד ֶשֻכָלם הִּ

י  .ֶיֶלד ֶזה ָהָיה ָהַרבִּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָא':ָ-ָ'מרגיעָאתָהילדים'ָ
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 
 ובאיזו מדינה התרחש הסיפור?  באיזו עיר .1

 ._________________________________________________________ 

 אלו אירועים אפיינו את אותה תקופה?   .2

 ________________________________________________________ _

_________________________________________________________ . 

 בן כמה היה הרבי שלנו באותה תקופה?  .3

 ._________________________________________________________ 

 היכן התחבאו הרבי ומשפחתו, ומי היה איתם באותה עת?  .4

 ._________________________________________________________ 

 איזו סכנה ריחפה על ראשם של המאספים באותו מעמד, ומדוע? .5

___________________________________ ______________________

 ._________________________________________________________ 

 איך התנהג הרבי ומה עשה כשהילדים בכו?    .6

 _________________________________________________________

 ._________________________________________________________ 

 רבי?מדוע לדעתך עשה זאת ה .7

 _________________________________________________________

 ._________________________________________________________ 

איך היית נוהג אם היית שומע את אחיך/אחותך הקטן/נה בוכה במיטה  .8

 בשעה שההורים לא בבית? 

 _____________________________________________________ ____

 ._________________________________________________________ 
 

 נקודות   2-   משימה חסידית:

בקש מהוריך לעשות משהו לטובת אחיך/אחיותיך הקטנים ופרט מה 

 עשית! 

 _________________________________________________________

 __________________________________________________ 
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ה יע  ב  ְ ט  דָמ  לֶּ תָיֶּ ל  צ    ה 
 

ץ ַבֲעָיַרת ַהֹנֶפש ָבָלקֹוָבה ֶשַעל  יֵמי ַהַקיִּ ַבלֹות בִּ י לְּ תֹו ֶשל ָהַרבִּ ַּפחְּ שְּ ָעה מִּ ַּפַעם ַאַחת ָנסְּ

ַפת ַהָים ַהָשחֹור   .שְּ

ַטָנה יָרה קְּ סִּ ים ֶשָשט בְּ ָלדִּ ים ֶשֶאָחד ַהיְּ שִּ ים נֹוַדע ָלנֹופְּ ֶאָחד ַהָימִּ ן , בְּ ַרֵחק מִּ תְּ ֵהחֵ הִּ ל ַהחֹוף וְּ

ֹבעַ  טְּ ירּותֹו ֶשל ֶיֶלד ַאֵחר, לִּ סִּ מְּ הֹודֹות לִּ יָעה, וְּ בִּ טְּ ָצל הּוא מִּ  . נִּ

קֹום ָהֵארּועַ  מְּ ָבה לִּ ָקרְּ תְּ ית הִּ ֶשָהַרָבנִּ יל הַ , כְּ י ַהַּמצִּ יָנה כִּ חִּ בְּ בֹור " הִּ הּוא ֹלא ַאֵחר ֵמָאֵשר " גִּ

ָנּה ֶבן ַהֵתַשע  י -בְּ  .  ָהַרבִּ

 

 
 
 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 ציון: ____.

 נק'10ָָ-ל5ָביןָָלביצוע:ָהמשימ
                      

 !או אדם שהיה זקוק לעזרתך כתוב סיפור המעיד על אהבת ישראל שעשית עם חבר
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ים נ  ְסכ ֵ יםָמ  ד  יהו  רָל  ֹול  הָד   ֵמא 
 

ָיה ָגר  נִּ ֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהשְּ לְּ ַאַחר מִּ ָצה  לְּ יר נִּ ָקא ָבעִּ ית ַחָיה מּושְּ תֹו ָהַרָבנִּ שְּ אִּ י וְּ ּו ָהַרבִּ

ַפת ָצרְּ  .ֶשבְּ

לּו  צְּ ים ֶשנִּ הּודִּ ים יְּ יטִּ לִּ ֵבה ּפְּ יָצה ַהרְּ נִּ ים ָהיּו בְּ אֹוָתם ָימִּ ים י נֵ רְּ וֹ ּפצִּ מְּ בְּ  ימ"ש.ַהָנאצִּ

ים ֵאלּו  נִּ כְּ סְּ ים מִּ הּודִּ ָתה קֹוַרת ַגג יְּ ֹלא ָהיְּ כּוש וְּ ֹלא רְּ ָחָמה בְּ לְּ ַמן ַהּמִּ זְּ ָבֵתיֶהם בִּ טּו מִּ לְּ מְּ נִּ

ֹראָשם  . לְּ

ים יהּודִּ אּו בִּ ַמלְּ תְּ ֵכם  , ַבֲעֵלי ָבֵתי ַהָּמלֹון ֶשֹּלא ָרצּו ֶשָבֵתי ַהָּמלֹון ֶשָלֶהם יִּ ֲעשּו ֵביֵניֶהם ֶהסְּ

טַ  ָידֹו שְּ י ֶשֵיש בְּ ים)ר ֶבן ֵמָאה ּדֹוָלר ֶשַרק מִּ ַמנִּ אֹוָתם זְּ הֹון ָעָתק בְּ ָשב לְּ כּום ֶשֶנחְּ יּוַכל ( סְּ

ָמלֹון ָכֵנס לְּ הִּ  .לְּ

ֹלא קֹוַרת ַגג ָארּו לְּ שְּ רּוָטה ָאז נִּ ָתה ּפְּ ים ֹלא ָהיְּ הּודִּ ֹרב ַהיְּ ֵכיָון ֶשלְּ  . ּומִּ

שּותֹו  רְּ י ֶאָחד ֶשָהָיה בִּ הּודִּ ַטר ֶאָחד בֹוֵדד ֶבן ֵמָאה ּדֹוָלר ָהָיה ָשם יְּ ַכֲאֶשר ָרָאה ֶאת  , שְּ וְּ

הּוֵדי  צּוָקָתם ֶשל יְּ מְּ

יר  תֹוֵבב , ָהעִּ סְּ ָהָיה מִּ

יר  חֹובֹות ָהעִּ רְּ ַחֵּפש , בִּ מְּ

ֵרי ָממֹון  ים ַחסְּ הּודִּ יְּ

יט ָלֶהם ֶאת ַהֶכֶסף   ּומֹושִּ

יגּו ֶאת  , ַהָּדרּוש ֵדי ֶשַיצִּ כְּ

לּו יּוכְּ ָטר וְּ ָכֵנס  ַהשְּ הִּ לְּ

ָמלֹון  .לְּ

י ָהָיה   הּודִּ ַאֲחֵרי ֶשאֹותֹו יְּ
ָטר ַבָּמלֹון יג ֶאת ַהשְּ , ַמצִּ
ָטר  יר ֶאת ַהשְּ זִּ ָהָיה ַמחְּ

ֶזה ֶשָנַתן לוֹ  הּוא ָהָיה  , לְּ וְּ
י  יהּודִּ ָטר לִּ יא ֶאת ַהשְּ ֵמבִּ

ָאה, נֹוָסף ֵכן ָהלְּ  ... וְּ
יל ֶאת   אִּ שְּ י ֶשהִּ הּודִּ ַהיְּ

ָטר ָהָיה  י -ַהשְּ  . ָהַרבִּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָב':ָ-ָ'מאהָדולר'ָ
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 
 ממה חששו בעלי בתי המלון בצרפת בתקופה שלאחר השואה?  .1

 ._________________________________________________________ 

 מה הם החליטו בעקבות כך?  .2

 ________________________________________________________ _

_________________________________________________________ . 

 מה עשה הרבי בכדי לעזור לאותם יהודים? .3

 ._________________________________________________________ 

 יהודים נוספים?לעוד כיצד הצליח הרבי לעזור  .4

 _________________________________________________________

 ________________________________________________________ . 

 ?מה למדת מהסיפור .5

 _______________________ __________________________________

 ._________________________________________________________ 

חשוב, והשב! כיצד תוכל לדאוג לכך שיהיו לך מטבעות לצדקה בכל יום  .6

 מימי השבוע? 

 _________________________________________________________

 ________________________________ ._________________________ 

 
 

 נקודה אחת לכל יום   - משימה חסידית:

 תן מטבע לצדקה בכל יום קודם התפילה, והחתם את המחנך! 

 (V -)סמן ב נתתי מטבע לצדקה קודם התפילה בימים

                                                     ראשון  □
 שני □
 שלישי □
 רביעי □
 חמישי □
 שישי                                                      חתימת המחנך: _______________.  □
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י ב   ר  לָה  ֶּ חֹוקָש  הְָלֵמר  י   ְרא  ָה 
 

ָדה  חֹוָקה ָגָרה ַלה ָילְּ ָיה ָהרְּ ַרלְּ טְּ אֹוסְּ ֶּוֶרת יהודיה ֵאי ָשם בְּ  ה"י  עִּ

ֵבית ֹמד בְּ לְּ ָלחּוָה לִּ ים-הֹוֶריָה שְּ רִּ וְּ עִּ יָֻחד לְּ ים ֵסֶפר  -ֵביתֵסֶפר ֶזה ָהָיה -ֵבית, ֵסֶפר ּמְּ ֶשל גֹויִּ

ים ָקרִּ ֹאד יְּ ים בֹו ָהיּו ּמְּ ּמּודִּ ַהלִּ  . וְּ

ַנֶהֶלת ֵבית ֹכל ֶיֶתר -מְּ ֹמד כְּ לְּ יא תּוַכל לִּ יר ֶאת ָּדָתּה הִּ ָתם ָתמִּ ם בִּ ים ֶשאִּ ָרה ַלהֹורִּ ַהֵסֶפר ָאמְּ

ֵבית ַהֵסֶפר  ָנם בְּ חִּ ים בְּ ים , ָוֹלא. ַהגֹויִּ ּמּודִּ יְך ֶאת ַהלִּ שִּ ַהמְּ ַשֵלם הֹון ָעָתק לְּ ָטֵרְך לְּ צְּ יא תִּ הִּ

 . ָשם

יר  ָהמִּ ָתה לְּ ָּדה ֹלא ָרצְּ ֶנֶסת  ֲאָבל ַהַילְּ ֵבית ַהכְּ ָכה לְּ יא ָהלְּ ָלֵכן הִּ שּום ֹאֶפן וְּ ֶאת ָּדָתּה בְּ

ַּפֵלל ֶאל  תְּ הִּ ָלָתּה ה' לְּ פִּ תְּ ָשה בִּ קְּ יא בִּ הִּ יט שה' וְּ לִּ ַהחְּ זֹור ַלה לְּ ם ַלעְּ יָמן ֵמַהָשַמיִּ ַלח ַלה סִּ שְּ יִּ

ם ֹלא יר ֶאת ָּדָתּה אִּ ָהמִּ ם לְּ  .אִּ

יַע ֵמֲאחֹוֶריָה רַ  אֹום הֹופִּ תְּ ֶפַתע ּפִּ  . בלְּ

ם "  ַריִּ צְּ ֵאי מִּ ים יֹוצְּ הּודִּ ַחֵּפש יְּ י מְּ ֲאנִּ

ָרה ֶעזְּ ים לְּ קּוקִּ  .ָאַמר ָהַרב" ַהזְּ
 

י הִּ "  תִּ ַּפחְּ שְּ ם ימִּ ַריִּ צְּ ּמִּ ָכאן מִּ ָרה לְּ גְּ

ים ֵני ַכָּמה ָשנִּ פְּ ָּדה " לִּ ָתה ַהַילְּ ָענְּ

ָתָעה ַהפְּ  .בְּ

ַוַּדאי"  יָמן ֶשֵאָליו  בְּ ַאָתה הּוא ַהסִּ

י תִּ ַּפָללְּ תְּ טּוָחה , הִּ י בְּ ָשו ֲאנִּ ַעכְּ

ַנֵצר  תְּ הִּ י ֶשֹּלא לְּ תִּ ַּדעְּ ָת , בְּ ֵאיְך ָיַדעְּ

ָרה ֶעזְּ קּוָקה לְּ י זְּ  ?" ֶשֲאנִּ

יּו"  נְּ ָכאן בִּ ק יֹוֵשב לֹו -ָרחֹוק מִּ יֹורְּ

ֹכל  הּוא ּדֹוֵאג לְּ ֹאד וְּ י ָגדֹול מְּ ַרבִּ

ים בְּ  הּודִּ הּוא ֶזה  ַהיְּ ֹכל ָהעֹוָלם וְּ

זֹור  ֵדי ַלעְּ ָכאן כְּ י לְּ ֶשָשַלח אֹותִּ

 ". ָלְך

י יג ַהָגדֹול ָהָיה ָהַרבִּ הִּ  .ַהַּמנְּ



 

 
 

10 

  שאלותָומשימותָ-ָנושאָג':ָ-ָָראיי'הָלמרחוקָָ
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 
 העיוורת? ומדוע?מה הציעה מנהלת בית הספר לעיוורים לאמה של הילדה  .1

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ . 

 מדוע הלכה הילדה העיוורת לבית הכנסת? ומה ביקשה מה'?   .2

 ________________________________________________________ __

_______________________________________________________ ___ . 

 מי הופיעה ליד הילדה מיד לאחר תפילתה? ומה הוא שאל אותה?  .3

 ________________________________________________________ _ ._ 

 רת? מה השיבה לו הילדה העיוו .4

 __________________________________________________________

__________________________________________________________ . 

 ומה השיב לה הרב?  ?הייתה פליאתה של הילדהמה  .5

 __________________________________________________________

 ________________________________ __________________________ . 

 מהיכן ידע הרבי שישנה ילדה עיוורת שממתינה לסימן משמיים?חשוב, והשב!  .6

 __________________________________________________________

 ________________________________________________________ .__ 
 

 נקודות   4  - משימה חסידית:

ששמעת בבית, בכיתה, בהתוועדות, המתאר את ראייתו למרחוק כתוב סיפור 

 של הרבי! 

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

 ______________ ______________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________ 
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יםָ ע  יְרג  ב   ר  םָה  ָע 
 

ת ידו  ְָיח 

ָ
י  גּוָרה ֵבין ַרבִּ יָשה סְּ גִּ יא ּפְּ ידּות הִּ חִּ ידיְּ ָחסִּ  . וְּ

י  בֹו ֶשל ָהַרבִּ שּוַמת לִּ יֹוֵתר ַכֲאֶשר תְּ י בְּ ינִּ צִּ ֹאָרע ָחשּוב ּורְּ יש ֶאָחדת נֶ פְּ ּומֶזהּו מְּ ... ַרק ֶאל אִּ

אֹול שְּ צֹונֹו לִּ רְּ י אֹודֹות ֹכל ָּדָבר ֶשבִּ אֹול ֶאת ָהַרבִּ שְּ נּות לִּ ַּדּמְּ זְּ ָאז ֵיש לֹו ֶאת ַההִּ  . וְּ

יד כֹוֵתב ַעל  ָעיֹוָתיוֶהָחסִּ ָיָניו ּובְּ נְּ י עֹוֶנה לֹו ַעל ֹכל עִּ ָהַרבִּ  .ֶּפֶתק ֶאת ֹכל ַבָקשֹוָתיו וְּ
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ידּות' חִּ 'יְּ ים לִּ י ֲאָנשִּ ֵבל ָהַרבִּ יאּותֹו קִּ שִּ נֹות נְּ ֶמֶשְך רֹוב שְּ ידּות' ָהָיה , בְּ חִּ 'יְּ ַקֵבל לִּ תְּ הִּ ֵדי לְּ כְּ בִּ

ירֹות ּולְּ  כִּ ַמזְּ ין תֹור בְּ מִּ ַהזְּ ין צֹוֵרְך לְּ תִּ ַהמְּ ים ָהָיה צֹוֵרְך לְּ תִּ כֹות ים שִּ דָ חוֹ עִּ זְּ ֵדי לִּ כְּ ָּפר בִּ סְּ מִּ

יָמה נִּ ָכֵנס ֶאל ַהֹקֶדש ּפְּ הִּ י, )לְּ ָיד ָלַרבִּ ָכֵנס מִּ הִּ ָשרּות לְּ ָנה ָהֶאפְּ תְּ ים ָבֶהם נִּ חּופִּ ים דְּ רִּ קְּ  (.ָהיּו מִּ

יָסה  נִּ ָתהת' ידּוחִּ 'יְּ לִּ ַהכְּ י  ָהיְּ ישִּ י ַוֲחמִּ ישִּ לִּ אשֹון שְּ ים רִּ ָלה, ַבָימִּ ֶמֶשְך ֹכל ַהַליְּ  .בְּ

 

ים'  ימִּ מִּ יבֹות )ַה'תְּ שִּ יֵדי יְּ מִּ ים'ַתלְּ ימִּ מִּ ֵכי תְּ יֹום  ( 'תֹומְּ ָשָנה בְּ י ַּפַעם ַאַחת בְּ ָכֵנס ָלַרבִּ הִּ ָזכּו לְּ

ָתם  ידּות' –ֻהַלדְּ חִּ 'יְּ ים לִּ ָנסִּ כְּ שּוָבה ָהיּו נִּ בֹון ֶנֶפש ּותְּ יֹום ֶזה ֶשל ֶחשְּ י  בְּ ים ֵמָהַרבִּ לִּ ַקבְּ ּומְּ

ּפּור ַמֲעֵשיֶהםה' ֶּדֶרְך ַבֲעבֹוַדת  שִּ  .וְּ

ים יִּ ָרתִּ גְּ ים ֹלא שִּ ַמנִּ זְּ י ָשעֹות ַרבֹות בִּ ָרטִּ ַמנֹו ַהּפְּ זְּ ַפֶנה מִּ י מְּ ָּדה ֶשָהַרבִּ ָמה גָ , ָהֻעבְּ רְּ

ים ים ַרבִּ ַּפֲעלּות ַרָבה ֵאֶצל ֲאָנשִּ תְּ הִּ  .לְּ

י ם ָהַרבִּ יֶֻחֶדת עִּ יָשתֹו ַהּמְּ גִּ פְּ כֹוֵנן ָכָראּוי לִּ תְּ יד מִּ ית , ַכּמּוָבן ֶשָחסִּ ַתֲענִּ יד ָשרּוי בְּ (  צֹום)ֶהָחסִּ

יֹום  ידּות'הַ בְּ חִּ ים, 'יְּ לִּ הִּ ים תְּ רִּ ָתָנה אֹומְּ ַמן ַהַהמְּ זְּ ידּות',  בִּ חִּ 'יְּ ַמן לִּ זְּ יד ָחגּור  בִּ ָמה ֶהָחסִּ ָעצְּ

ֵנט  ַאבְּ  על"(. טֶ ארְּ )"גַ בְּ

ַאַחר  ים ַרבֹות לְּ ילּו ָשנִּ ידּות'הַ ֲאפִּ חִּ י  'יְּ יָלה ֶשל ָהַרבִּ נּוָעה אֹו מִּ יד ַלֲחזֹור ַעל ֹכל תְּ ָיכֹול ָחסִּ

ידּות חִּ  .ֵמַהיְּ

 

ָלִלית   ְיִחידּות ּכְ

ַנת  שְּ הָ תשמ"א בִּ נְּ ית'ג ֶשל ָּפַסק ַהּמִּ ָרטִּ ידּות ּפְּ חִּ ֵהֵחלּו  'יְּ י וְּ יֹותת יוֹ ידּוחִּ 'יְּ ֵאֶצל ָהַרבִּ ָללִּ  . 'כְּ

ַפר ַחבַ  כְּ יָבה בִּ שִּ ים ֵמַהיְּ בּוַצת ַבחּורִּ ֶשקְּ ָתה כְּ אשֹוָנה ָהיְּ ית ָהרִּ ָללִּ ידּות ַהכְּ חִּ בּוַצת "ד ַהיְּ ּוקְּ

ָכנֵ  הִּ נּו לְּ גְּ ַארְּ תְּ לֹוד הִּ יָבה בְּ שִּ ים ֵמַהיְּ סּו ָיַחדַבחּורִּ ָכנְּ בּוצֹות יִּ ֵתי ַהקְּ י הֹוָרה ֶששְּ ָהַרבִּ י וְּ , ס ָלַרבִּ

ישּו ֶאת ַהפ גִּ ָלה ֵהם הִּ חִּ תְּ ַאַחר "נ בִּ ֵניֶהם-ּולְּ פְּ יָחה בִּ י שִּ ֵכן ָאַמר ָהַרבִּ  .מִּ

ָהג ֶשל  נְּ יעּות ַהּמִּ בִּ קְּ יל בִּ חִּ תְּ ידּותהַ ֵמָאז הִּ חִּ ית 'יְּ ָללִּ ים 'כְּ חִּ אֹורְּ ים, לְּ ים , ֲחָתנִּ ָערִּ ַלנְּ ַכלֹות וְּ

יל ַבר  גִּ יעּו לְּ גִּ ָוה-ֶשהִּ צְּ יָחה, מִּ ֵניֶהם שִּ פְּ י ָאַמר בִּ ַאַחר , ָהַרבִּ י -לְּ ַיד ָהַרבִּ ים לְּ רִּ ֵכן ָהיּו עֹובְּ מִּ

ים לֹו  ישִּ ָדָקהפ"נ, ַמגִּ צְּ י ָנַתן ָלֶהם ּדֹוָלר לִּ ָהַרבִּ  . וְּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָד':ָ-ָ'יחידות'ָ
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 
 מה הפירוש 'יחידות'? .1

 __________________________________________________________
 .__________________________________________________________ 

 ה הרבי והחסיד עושים בעת 'יחידות'?מ  .2

 ________________________________________________________ __
__________________________________________________________ . 

ובאלו מקרים זה היה  ?תוך כמה זמן היה אפשר להיכנס ל'יחידות' אצל הרבי .3
 שונה? 

 ________________________________________________________ _ _
__________________________________________________________ . 

  ?האם גם ה'תמימים' תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' זכו להיכנס ל'יחידות' .4

  !את התשובה המלאה סמן

 לא. 'תמים' צריך ללמוד תורה. □
 . ביום הולדתם.כן □
 רק פעם אחת בשבוע. □

 ?כיצד מתכונן 'חסיד' להיכנס ל'יחידות'  .5

 ! את התשובה המלאה סמן

 צום )תענית(, אמירת תהילים בעת ההמתנה, חגירת גארטעל )אבנט(. □
 לומד מאמר חסידות, מקבל החלטות טובות, מסיים את שיעורי החת"ת. □
 כל התשובות נכונות ואפשריות, אך התשובה הראשונה כתובה בחוברת. □

 
 הפסיק המנהג של 'יחידות' פרטית? ומה התחיל מאז?באיזו שנה  .6

 __________________________________________________________

 ________________________________________________________ .__ 
 

 נקודות   4  - משימה חסידית:

 שתף אותנו בסיפור טוב ששמעת על 'יחידות' עם הרבי!
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

________________ ____________________________________________
 ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________ 
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ים ר  ֹול  ד  תָה  ק  ֲָחלו 
 

ים ָרצּו -ָכל ֵבה ֲאָנשִּ ידּות'ָכְך ַהרְּ חִּ י' יְּ ם ָהַרבִּ י ֲעבּור ֹכל , עִּ ָשרִּ י ֶאפְּ תִּ לְּ ַעד ֶשַהָּדָבר ַנֲעָשה בִּ

י ם ָהַרבִּ ָּפֵגש עִּ הִּ  . ֶאָחד לְּ

יָסן בי"א  תֹו הַ תשמ"ו נִּ ָדָקה 84-יֹום ֻהַלדְּ צְּ ים לִּ ָטרֹות ּדֹוָלרִּ ַחֵלק שְּ י ֵהֵחל לְּ  .ָהַרבִּ

רֹו ַהָקדֹושַהֲחלּוָקה הִּ  ַיד ַחדְּ ָעה לְּ ַבצְּ ָכל ֶאָחד ֶשָעַבר , תְּ ית לְּ ישִּ ָרָכה אִּ י ָנַתן ַגם בְּ ֶדֶרְך , ָהַרבִּ בְּ

קֹומֹו ּדֹוָלר  מְּ ים בִּ נִּ נֹותְּ י וְּ דֹוָשה ֶשל ָהַרבִּ ָידֹו ַהקְּ ַקֵבל מִּ תְּ מֹור ֶאת ַהּדֹוָלר ֶשנִּ שְּ ים לִּ ָלל נֹוֲהגִּ כְּ

ָדָקה צְּ  . ַאֵחר לִּ

ּדֵ  י ָעַמד יֹוֵתר מִּ אשֹון ָהַרבִּ ילּו  5מְּ י יֹום רִּ ים 6ַוֲאפִּ ָרכֹות ָלֲאָלפִּ ים ּובְּ ָנַתן ּדֹוָלרִּ , ָשעֹות וְּ

תוֹ  ָּפֵגש אִּ הִּ ַטף ֶשָבאּו לְּ ים וְּ ים ָנשִּ ָקם ֹלא, ֲאָנשִּ ֶחלְּ ים וְּ ידִּ ָקם ֲחסִּ ילּו ֵאיָנם  , ֶחלְּ ָקם ֲאפִּ ֶחלְּ

ים הּודִּ  .יְּ

ים ָשַאל שְּ  ָצָרהֵחֶלק ֵמָהֲאָנשִּ ים . ֵאָלה קְּ ָלדִּ יאּות אֹו יְּ רִּ ָרָכה ֲעבּור בְּ ים בְּ יכִּ רִּ ַכָּמה ֵמֶהם צְּ

ֹכל ֶאָחד ָעָנה ּוֵבֵרְך ֶאת כּוָלם יב לְּ שִּ קְּ י הִּ ָהַרבִּ  .וְּ
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ים  ֶמֶשְך ַהָשנִּ ָכל ָהעֹוָלםבְּ ים מִּ ָבבֹות ֲאָנשִּ י רְּ ַקֵבל ּדֹוָלר ֵמָהַרבִּ מוֹ , ָזכּו לְּ , םירִּ "ֵביֵניֶהם ַאדְּ

דּוֵעי ים יְּ ַרָבנִּ ים וְּ ֻקָבלִּ ָשלֹות-ָראֵשי, ֵשם-מְּ ים, ֶממְּ יאִּ שִּ ֵרי, נְּ ֶנֶסת-ַחבְּ ים, כְּ -ָראֵשי, ֶסַנטֹורִּ

ים יֵשי, ָערִּ אִּ בּור-וְּ ֶדֶרְך, צִּ י-בְּ ַיד ָהַרבִּ ֻמָשְך יֹוֵתר לְּ ַמן מְּ בּו זְּ ַעכְּ תְּ ַלל ֵהם הִּ י שֹוֵחחַ , כְּ ָהַרבִּ  וְּ

ֵרי בְּ דִּ ָתם בְּ קֹוָמם, תֹוָרה-אִּ מְּ עֹוֵדד ַעל ַמָצב ַהַיֲהדּות בִּ י ַמָתנֹות . ָשַאל וְּ יקּו ָלַרבִּ ָקם ֶהֱענִּ ֶחלְּ

יאּו ָלאֹור , שֹונֹות ים ֶשהֹוצִּ ָפרִּ מֹו סְּ ירֹוֵתיֶהם, כְּ צִּ יְּ יקּו מִּ ים ֶהֱענִּ ים שֹונִּ ָראֵשי, ֻאָּמנִּ ים -וְּ ָערִּ

יקּו ֶאת  תֵ " ֶהֱענִּ יר -חַ ַמפְּ ָכבֹוד" ָהעִּ אֹות הֹוָקָרה וְּ  .כְּ

ים ַגם בַ  י ּדֹוָלרִּ ֵלק ָהַרבִּ ים חִּ ָעמִּ פְּ יחֹות אֹו  , 770בְּ שְּ ַהָגדֹול (  ָהאּוָלםאל" )"זַ לִּ ַאַחר שִּ לְּ

ים יָֻחדִּ ים מְּ ָימִּ ָרא וְּ ַפגְּ יֹוֵמי ּדְּ  . בְּ
 

 שאלותָומשימותָ-ָנושאָה':ָ-ָ'חלוקתָדולרים'ָ
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 ? בגיל כמה היה הרבי בשנת תשמ"ו .1
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
 ?איזה מנהג חדש החל הרבי מיום הולדתו בשנה זו? ומדוע  .2

 ________________________________________________________ __
__________________________________________________________ . 

 חילק הרבי דולרים לצדקה?  במשך כמה זמןו ,היכן, מתי .3
 ________________________________________________________ _ _

 __________________________________________________________ . 
 ? אלו סוגי אנשים זכו לקבל דולר/ים מהרבי .4

 ! את התשובה המלאה סמן
 'חסידים' ו'תמימים' ולפעמים גם ראשי ישיבות. □
 רבבות אנשים מכל העולם מכל החוגים ומכל גווני הקשת בעם ישראל. □
 וקבלו דולר.אפילו סנטורים, עיתונאים ובעלי מעמד 'גויים' עברו לפני הרבי  □
 כל התשובות נכונות. □

 

 פרט! ? האם היו זמנים או הזדמנויות נוספים שבהם חילק הרבי דולרים .5
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
 

 נקודות   5  - משימה חסידית:
מטבע או ספר או קונטרס של הרבי שאחד מבני או מבין ידידי צלם לנו דולר או 

 משפחתך זכה לקבל מהרבי, והוסף עליו סיפור קצר! )שלח תמונה למורה!( 
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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ים ב  ְכת   מ   ָה 
ים  ָתבִּ כְּ ים ֶשל מִּ ים ַרבִּ יא ַשקִּ יֵדי יֹום ַהֹּדַאר ֵמבִּ ים ֲעבּור  770-לְּ מִּ יָֻעדִּ ים מְּ ָתבִּ כְּ ֵמאֹות מִּ

י ים, ָהַרבִּ ֹכל ַהסּוגִּ ֵאלֹות ֲחשּובֹות מִּ ים שְּ בִּ ים כֹותְּ כֹוָתיו ֶשל : ֲאָנשִּ רְּ ים ֶאת בִּ שִּ ַבקְּ ֵהם מְּ

ֵני ֲחֻתָנה פְּ י לִּ יחּות, ָהַרבִּ לִּ שְּ יָאה לִּ צִּ תּוחַ , יְּ יַכת נִּ ים . אֹו ֲערִּ ים ֵהם ֵמֲאָנשִּ ָתבִּ כְּ ַּפר מִּ סְּ מִּ

לֵ  ים מְּ ָרה ַוֲאֵחרִּ ֶעזְּ ים לְּ קּוקִּ דּוַהזְּ ינֹוקֹות ֶשנֹולְּ ים ַבֲחָדשֹות טֹובֹות ַעל תִּ ים , אִּ ַעל ֲאָנשִּ

ֶזה  י ֵיַדע מִּ ים ֶשָהַרבִּ רֹוצִּ יק ֵנרֹות ַשָבת וְּ לִּ ַהדְּ ים ֶשֵהֵחלּו לְּ ין אֹו ָנשִּ לִּ פִּ יַח תְּ ַהנִּ  -ֶשֵהֵחלּו לְּ

ָכְך ַנַחת רּוחַ ם רֵ גָ תִּ וְּ   .לֹו מִּ

ים ָשעֹותֶזה לֹוֵקַח ַכָּמה  ָתבִּ כְּ ֹרא ֶאת ַהּמִּ קְּ ֹתם ֲעֵליֶהם, לִּ ַלחְּ  .ַלֲענֹות וְּ

ים ים ַרבִּ י עֹוֶנה ַלֲאָנשִּ ָהַרבִּ ים, וְּ ֻגָּונִּ ים ּומְּ ים ַרבִּ אִּ נֹושְּ שּובֹות בְּ ַהג, תְּ נְּ הֹוָראֹות  , ֲהָלָכה ּומִּ

ָרכֹות ַבֲעבֹוַדת  ַהדְּ ידּותה', וְּ י ַהֲחסִּ כִּ ַדרְּ ָרכֹות, תֹוַרת וְּ  וכו'. , ֵעצֹות, בְּ

ַעל אֹוַצר  ים ֲעֵליֶהם כְּ רִּ י שֹומְּ ים ֵמָהַרבִּ ָתבִּ כְּ ים ֶשֵיש ָלֶהם מִּ  .ֲאָנשִּ
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ֶדֶרְך    ים ֹראש-בְּ ַראת ַהַחגִּ קְּ ָלל לִּ ֹתב -כְּ כְּ י ָנַהג לִּ י'ַהָשָנה ּוֶפַסח ָהַרבִּ ָללִּ ַתב כְּ כְּ ָתב  'מִּ כְּ ַהּמִּ

יָֻעד  נֹות " מְּ ֵני ּובְּ ֹכל ָמקֹום ֶשֵהםֶאל בְּ ָרֵאל בְּ שְּ ָתב) " יִּ כְּ ַלת ַהּמִּ חִּ תְּ י בִּ שֹונֹו ֶשל ָהַרבִּ לְּ (, כִּ

ֶדֶרְך ָתב עֹוֵסק בְּ כְּ ֵני-ַהּמִּ יְּ נְּ עִּ ָלל בְּ יֹוָמא-כְּ ַמֲעֵשה, ּדְּ יעּות -הֹוָרָאה לְּ בִּ קְּ יְך ּומִּ ֹפַעל ֵמַהַתֲארִּ בְּ

אֹוָתּה ָשָנה  . ַהַחג בְּ
 

יכִּ  שִּ ָכתוֹ ַגם ַכיֹום ַממְּ רְּ ַבֵקש ֶאת בִּ י ּולְּ ֹתב ָלַרבִּ כְּ ים לִּ ים ֶאת  , ים ֲאָנשִּ חִּ ים ֵמֶהם שֹולְּ ַרבִּ

ָתב ֶאל הָ  כְּ י) 'ֹאֶהל'ַהּמִּ יּונֹו ַהָקדֹוש ֶשל ָהַרבִּ ָתב ֶאל ֶאָחד (, צִּ כְּ ים ֶאת ַהּמִּ יסִּ נִּ אֹו ֶשַּמכְּ

רֹוָתיו  גְּ ַרֵכי אִּ י אֹו כְּ ָפָריו ֶשל ָהַרבִּ סְּ רֹות קֹוֶדשאִּ )'מִּ ָלאֹות ( 'גְּ פְּ נִּ ים וְּ סִּ נִּ ים לְּ זֹוכִּ  .וְּ
 

 שאלותָומשימותָ-ָנושאָָו':ָ-ָ'המכתבים'
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 איזה סוג דואר מגיע אל הרבי בכל יום, ומהיכן? .1
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
 האם הרבי רק קורא את המכתבים או גם עונה עליהם? פרט!   .2

 ________________________________________________________ __
 __________________________________________________________ . 

 באיזה נושאים למשל, עוסקים המכתבים המופנים אל הרבי? .3
 ________________________________________________________ _ _

__________________________________________________________ . 
 ? ישראל לקראת אלו חגים נוהג הרבי לכתוב מכתב 'כללי' אל בני ובנות .4

 ! כתובה בחוברתאת התשובה ה סמן
 לקראת, ראש השנה, ופסח. □
 חנוכה, ופורים. , לקראת □
 לקראת יט בכסלו וי' בשבט. □
 כל התשובות נכונות. □

 

כיצד נוהגים החסידים או יהודים הזקוקים ל'תקשר' )להתכתב( עם הרבי  .5
 כיום, בתקופת ההעלם והסתר?

 ! את התשובה הכתובה בחוברת סמן
 שולחים מכתב אל האוהל הקדוש. □
 מכניסים את בקשתם ב'אגרות הקודש' ומקבלים מענה. □
 מרימים טלפון למזכירות ומבקשים לדבר עם הרבי. □

 
 

 נקודות   5  - משימה חסידית:
מכתב מיוחד או אגרת קודש של הרבי שקבל אחד מבני או ידידי צלם לנו 

 משפחתך וכתוב עליו מספר מילים! )שלח למורה תמונה ומספר מילים( 
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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ןָ ו  י  צ   לָה  ירָע  ְזכ   ָא 
ים ד  יםְָמֻיח  ר  ְספ  ָו 

 

יא  ָתב הִּ כְּ מִּ ים בְּ ים ַלֲאָנשִּ ָעמִּ פְּ י ָעָנה לִּ שּובֹות ֶשָהַרבִּ יּון" ַאַחת ֵמַהתְּ יר ַעל ַהצִּ כִּ  ". ַאזְּ

ָעָיתֹו ֶשל ַהכֹוֵתב אֹו ֶאת   יר ֶאת בְּ כִּ ַהזְּ ַמָטָרה לְּ ּמֹו בְּ ָתב עִּ כְּ ַקח ֶאת ַהּמִּ י יִּ ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶשָהַרבִּ

ָאֳהלֹו ֶשל  י ַהקֹוֵדם ַבָקָשתֹו בְּ י  -ָהַרבִּ  י"צ.יַ רַ הָ ָהַרבִּ

יָדה ַעל ָיד הָ  י ָשָהה ַכָּמה ָשעֹות ַבֲעמִּ י ) 'ֹאֶהל'ָהַרבִּ יּונֹו ֶשל ָהַרבִּ ַּפֵלל  הריי"צ( צִּ תְּ ֶשהּוא מִּ כְּ

ים ָתבִּ כְּ יַאת ַהּמִּ רִּ ֵדי קְּ ים הּוא ָבָכה תֹוְך כְּ ָעמִּ פְּ לִּ ָרֵאל וְּ שְּ ָלל יִּ  .ַעל כְּ

י ַאֲחֵרי ַהחֲ  ֵלק ָהַרבִּ ים חִּ ָעמִּ פְּ לִּ ים וְּ ֵלק ּדֹוָלרִּ יָחה אֹו חִּ י ָאַמר שִּ ים ֶשָהַרבִּ ָעמִּ ָזָרה ֵמָהֹאֶהל ּפְּ

ֵרסִּ  טְּ קּונְּ ים וְּ ָפרִּ רֹות) יםסְּ ים( חֹובְּ ידִּ יּו ַלֲחסִּ הְּ ָלה ,  ֶשהּוא רֹוֶצה ֶשיִּ תֹוְך ַהַליְּ עֹוֵמד ָשעֹות לְּ

אֹותֹו ַהיוֹ  אּוָמה בְּ ֹלא ֶשָאַכל מְּ יָכה לָ . )םלְּ טּוק  'ֹאֶהל'קֹוֵדם ַהֲהלִּ ירְּ י לֹוֵבש ֶאת ַהסִּ ָהַרבִּ

יל) עִּ י(מְּ ֶּמשִּ ַבד, מִּ לְּ שֹוֶתה בִּ ֶוה וְּ קְּ אֹותֹו ַהיֹום, הֹוֵלְך ַלּמִּ לּום בְּ  (.אּוַלם ֵאינֹו אֹוֵכל כְּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָז':ָ-ָ'אזכירָעלָהציוןָ'
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 מה היא כוונת הרבי בתשובתו: "אזכיר על הציון'? .1
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
מתי נוהג הרבי ללכת אל ה'ציון'?   .2

 __________________________________________________________
 .__________________________________________________________ 

 למשך כמה זמן הרבי שוהה שם?  .3
 ________________________________________________________ _ _

 __________________________________________________________ . 
  מה הרבי נוהג לעשות בעת קריאת המכתבים על ה'ציון' של הרבי הריי"צ? .4

 ! את התשובה הכתובה בחוברת סמן
 מכתב. , לפתוח ולקרוא מכתב □
 להתפלל על מה שהכותבים צריכים ומבקשים. □
 לפעמים הרבי בוכה תוך כדי קריאת המכתב. □
 כל התשובות נכונות. □

 

 מה נוהג הרבי לעשות לפני הליכתו האוהל?  .5
 ! את התשובה הכתובה בחוברת סמן

 הולך למקווה.  □
 רטוק ממשי.ילובש ס □
 שותה משהו אך לא אוכל מאומה באותו יום )עד שובו מן האוהל(. □
 כל התשובות נכונות. □

 
 

 ?מה נוהג הרבי לעשות לאחר חזרתו מהאוהל .6
 ! את התשובה הכתובה בחוברת סמן

 שיחה.לומר  □
 לחלק דולרים. □
 לחלק קונטרס או ספר שהרבי רוצה שיהיה לחסידים. □
 כל התשובות נכונות. □

 
 

 נקודות   4  - משימה חסידית:
עם  -בקש ממישהו מבוגר שיעזור לך לסגנן מכתב אישי אל הרבי לרגל י' שבט 

החלטות טובות שאתה מקבל לרגל שנת השבעים לנשיאות הרבי ושתף אותנו  
 בקצרה בתוכן המכתב!  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________ 
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ָה כ  ר  לָב ְ ֶּ ֹוסָש   כ 

 

ַוֲעדּוהַ ַאַחר שֶ לְּ  תְּ מֹות, ַהָשָנה-ֹראש, ָשבּועֹות, ֶשל ֶּפַסחת יוֹ הִּ ַתיְּ סְּ ַחת תֹוָרה מִּ מְּ שִּ ָבר , וְּ ּוכְּ

ָּדָלה י ָעַרְך ַהבְּ ן , ָחשּוְך ַבחּוץ ָאז ָהַרבִּ ַעט ַייִּ יר מְּ אִּ שְּ הִּ יַע וְּ ן ֵמַהָגבִּ יעַ ָשָתה ֶאת ַהַייִּ , ַבָגבִּ

ָחה מְּ גּוֵני שִּ ים נִּ נִּ ַנגְּ ים מְּ חִּ יַע , ַהנֹוכְּ תֹוְך ַהָגבִּ ן מִּ ָפָניו ַייִּ ים לְּ רִּ ֵלק ָלעֹובְּ י חִּ ֵדי ָהַרבִּ תֹוְך כְּ וְּ

  .ֶשלוֹ 

תֹור ָארֹוְך  ים ָיַחד בְּ דִּ ים עֹומְּ עֹוד ֵמאֹות ָהֲאָנשִּ שּוב בְּ ַמֵלא שּוב וְּ תְּ י מִּ יַע ֶשל ָהַרבִּ ַהָגבִּ

ָכל אּוָלם ֵביתהַ  יב לְּ ָסבִּ ים מִּ ָשכִּ מְּ ים ֶשנִּ ים ֲאֻרכִּ ֵני טּורִּ שְּ ֻחָלק לִּ ָרש-מְּ דְּ יאּו  . ַהּמִּ ֲאבֹות ֵהבִּ

י יַע ֶשל ָהַרבִּ ן ֵמַהָגבִּ ַקֵבל ַייִּ דּו ָבאּו לְּ ינֹוקֹות ֶשֶזה ַעָתה נֹולְּ ילּו תִּ ֵדיֶהם ַוֲאפִּ ֵּדי ַּפַעם . ֶאת ַילְּ מִּ

יַע אֶ  י ֵהנִּ ָרהָהַרבִּ ָגבְּ ָכה וְּ יָרה ָהלְּ ָאז ַהשִּ ּדּוד וְּ נּוָעה ֶשל עִּ תְּ דֹושֹות בִּ  .ת ָיָדיו ַהקְּ

ים ים ַרבִּ ָרָכה, ֲאָנשִּ ַבָקַשת בְּ י לְּ ַיד ָהַרבִּ רּו לְּ ַמן בֹו ָעבְּ לּו ֶאת ַהזְּ צְּ י ָעָנה ּוֵבַרְך ֹכל , נִּ ָהַרבִּ וְּ

 .  ֶאָחד

ֵבב אֶ  ַערְּ ים לְּ ים ַהנֹוֲהגִּ ידִּ ֵביָתםֵיש ֲחסִּ ן ֶשבְּ בּוק ַהַייִּ תֹוְך ַבקְּ י בְּ לּו ֵמָהַרבִּ בְּ ן ֶשקִּ  . ת ַהַייִּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָח':ָ-ָ'כוסָשלָברכה'
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 ?מהו 'כוס של ברכה' של הרבי .1
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
? מתי נוהג הרבי לחלק 'כוס של ברכה' לחסידים  .2

 __________________________________________________________
 _____________________________________ ._____________________ 

 באיזה אופן מחלק הרבי את הכוס של ברכה? .3
 ________________________________________________________ _ _

__________________________________________________________ . 
 נוהגים החסידים לעשות בעת ההמתנה ל'כוס של ברכה'?מה  .4

 __________________________________________________________
 .__________________________________________________________ 

 

 ?תוך כדי מזיגת ה'כוס של ברכה'מה נוהג הרבי לעשות   .5
 __________________________________________________________

______________________________ .____________________________ 

 ?מה נוהגים החסידים לעשות עם היין שקיבלו ב'כוס של ברכה' .6
 נכונה!את התשובה ה סמן

 לברך "בורא פרי הגפן" ולשתות את כולו עד הסוף. □
 לחלק ממנו ליהודים נוספים. □
 . (ולמזוג ממנו לקידוש ולאורחיםיין שיש בבית )לערבב אותו עם בבקבוק  □
 כתובה במפורש. אפשריות אך תשובה ג' כל התשובות  □

 
 

 
 לכל משימה  נקודות   2  -ת: ו חסידי  ות משימ 

השתתף בהתוועדות הכנה לי' שבט בבית הכנסת או בכיתה ובקש יין 'כוס  .1
 של ברכה' מהרב או מהמשפיע, ברך בקול, ואמור "לחיים"! "לחיים"!

  

 _______.חתימה מהרב או המשפיע על ביצוע משימה א': 
 

את משימה א' והחתמת את הרב או המשפיע   ביצעתלאחר שהפתעה!!!  .2
יש לך משימה חשובה שהיא זכות נפלאה ומתנה יקרה, גש אל המנהל 

 וקבל ממנו מזיגה מיין של הרבי.כוכבי שי' הרב ברק 
 ': _______.בביצוע משימה  החתם את עצמך על   

 "לחיים"! "לחיים"! חסיד! 
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ָ ל ֶּ ָעה   חָאק 

ַבש-ַקח ֵּפרּושֹו עּוַגתעלֶ   . דְּ

י  י ֵשנִּ יהּודִּ ַבֵקש מִּ ּפּור לְּ ֶעֶרב יֹום כִּ ָהג בְּ נְּ נֹו מִּ  '.ַקחעלֶ 'ֶישְּ

ָשָנה זֹו ֲהֵרי ָבֶזה הּוא   יֹות בְּ רִּ ָטֵרְך ַלבְּ צְּ ַזר ַעל ָאָדם ֶזה ֶשיִּ גְּ ם נִּ ֵכיָון ֶשאִּ ָהג ֶזה מִּ נְּ ים מִּ נֹוֲהגִּ

ֵדי חֹובָ  ָבר יֹוֵצא יְּ ַבָקַשת כְּ  '. ַקחעלֶ ה'תֹו בְּ

ית ָנַתן  ישִּ י אִּ ֶעֶרב יֹום 'ַקחעלֶ 'ָהַרבִּ ים בְּ ידִּ ָנא-ַלֲחסִּ ֶעֶרב הֹוַשעְּ ּפּור ּובְּ ָרָכה -כִּ ֵצרּוף בְּ ַרָבה בְּ

תּוָקה"  ָשָנה טֹוָבה ּומְּ  ". לְּ

לּו  בְּ ים ֶשקִּ רֹוֵבי  'ַקחעלֶ 'ֲאָנשִּ ם קְּ קּו אֹותֹו עִּ לְּ הֹות חִּ שְּ לּו לִּ יֵדיֶהם ֶשֹּלא ָיכְּ ידִּ ָתם וִּ ַּפחְּ שְּ מִּ

ֵרי שְּ תִּ י בְּ י ָיָקר' ַקחעלֶ 'הַ מְּ ָכל ֵּפרּור ָקָטן . ֵאֶצל ָהַרבִּ  . ֶשל ָהַרבִּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָט':ָ-ָ'לעקאח'
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 ח? אמה הפירוש לעק .1
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
מהו המנהג העתיק בערב יום כיפור שנהגו יהודים לעשות עם ה'לעקח'?   .2

 __________________________________________________________
 _________________ .________________________________________ 

 מהו טעמו של מנהג זה? .3
 ________________________________________________________ _ _

__________________________________________________________ . 
 כיצד, ומתי נוהג הרבי לקיים מנהג זה?  .4

______________________________________ ____________________
 .__________________________________________________________ 

 

 י הברכה שנוהג הרבי לברך בעת נתינת הלעקאח?מה .5
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 

 האנשים שזכו לקבל לעקאח מהרבי?מה נוהגים  .6
 את התשובה הנכונה! סמן

 לחלק את זה עם קרובי משפחתם שלא זכו להיות באותה עת אצל הרבי. □
 עוגה שנתן להם הרבי.לנצל כל פירור מה □
 להכין מזה עוגות נוספות ולחלקם לאורחים ויהודים נוספים שלא זכו. □
  ב' כתובות במפורש.-א' ותכל התשובות אפשריות אך תשוב □

 
 

 נקודות לכל משימה   2  -ת: ו חסידי  ות משימ 
בקש מאחד מקרובי משפחתך או ידידיך או רבותיך אשר זכה לקבל לעקאח  .7

 מהרבי, יספר לך על המעמד החשוב ומה הוא הרגיש באותה עת והחתם אותו 
  

 על ביצוע משימה א': _______. המספרחתימה 
 

 שתף אותנו בסיפור האישי ששמעת!  .8
   

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
_______________________________________________ 
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יםָ ד  ְיל  ֵסיָה  ינו  ָ)כ   ָ"ר   (י"אל 

ים  ָלדִּ יָֻחד ַליְּ מְּ ַדֵבר בִּ י ָרָצה לְּ ֶשָהַרבִּ אֹות )כְּ בְּ צִּ ים בְּ יםי' )אלִּ 'רַ ָאז ֶנֱעַרְך ה'(  ֲחָילִּ ָלדִּ נּוס יְּ ( כִּ

ים  .770-בְּ  ָלדִּ יל ַבר יְּ גִּ ָתַחת לְּ יָלדֹות מִּ אּוָלם ֵבית/וִּ ים ָלֶשֶבת בְּ ָמנִּ ָוה ֻמזְּ צְּ ָרש -ַבת מִּ דְּ ַהּמִּ

ים ים אֹו מֹורִּ יכִּ רִּ ּוּוי ַמדְּ לִּ ָרדֹות בְּ פְּ קֹות נִּ לְּ ַמחְּ  . ַהָגדֹול בְּ

ָחה נְּ יַלת מִּ פִּ יָלה תְּ חִּ ַנס ַמתְּ כְּ י נִּ ֶשָהַרבִּ ים , כְּ ים ָשרִּ ָלדִּ ֵבי " ַהיְּ ֵרי יֹושְּ יָנה " ֵביֶתָךַאשְּ גִּ ַבַּמנְּ

דּוָעה יד ֶאת , ַהיְּ ַהגִּ ֲחרּו לְּ בְּ ים ֶשנִּ ַטנִּ ים קְּ ָלדִּ ים יְּ ַמנִּ ָלה מּוזְּ פִּ ַאַחר ַהתְּ ים  12לְּ סּוקִּ ַהּפְּ

ים ָלדִּ ַהל ַהיְּ ַאֲחֵריֶהם חֹוֵזר קְּ יד חֹוֵזר ַאֲחֵריֶהם .וְּ י ָתמִּ אֹות ֵאיְך ֶשַגם ָהַרבִּ רְּ ַתן לִּ  . נִּ

ַזֲעַקת  ֵים בְּ ַרֵבנּו" ַהֶיֶלד ֶשָאַמר ֶאת ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון סִּ י ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו וְּ חִּ ים " יְּ ָלדִּ ֹכל ַהיְּ וְּ

רּו ַאֲחָריו  . ָחזְּ

ַאַחר  יש-לְּ ידִּ אִּ ים בְּ ָלדִּ יֶֻחֶדת ַליְּ יָחה מְּ י שִּ ֵכן ָאַמר ָהַרבִּ ֵגם, מִּ רְּ תִּ ֶחה וְּ ֵים ָחַזר ַהַּמנְּ י סִּ ֶשָהַרבִּ   וְּ

יָחה  יתֶאת ַהשִּ לִּ גְּ ַאנְּ גּום. לְּ יּום ַהַתרְּ סִּ ין ַעד לְּ ַהֲאזִּ קֹומֹו וְּ מְּ ַאר בִּ שְּ י נִּ  .ָהַרבִּ

יֹוֵתר  ים בְּ ַטנִּ ים ַהקְּ ָלדִּ יָֻחד ֶאל ַהיְּ מְּ נּוס ּובִּ ֹשְך ַהכִּ מְּ ים ַרבֹות בִּ ָעמִּ ַחֵיְך ּפְּ י ָהָיה מְּ ָכל , ָהַרבִּ

י שֹ אֹות ֶשָהַרבִּ רְּ ים רֹוב ַנַחתֶאָחד ָיכֹול לִּ ַטנִּ יָדיו ַהקְּ   .ַבע ֵמֲחסִּ

ים ָלדִּ יָחה ֶאל ַהיְּ ֶדֶרְך. ַאֲחֵרי ַהשִּ ַחֵלק בְּ י ָנַהג לְּ ָלל -ָהַרבִּ עֹות ֶשל  2כְּ בְּ ט 10ַמטְּ ֶאָחד   .ֶסנְּ

ָדָקה צְּ נּו לִּ תְּ ֶאָחד ֶשיִּ   .ֲעבּור ַהֶיֶלד וְּ
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 שאלותָומשימותָ-ָנושאָי':ָ-ָ'ראלי'
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 מה הפירוש 'ראלי'? .1
 .__________________________________________________________ 

?  היכן נערך ה'ראלי' ומי משתתף בו  .2
 __________________________________________________________

 _________________________________________________ .________ 
 באיזה אופן יושבים הילדים )הבנים והבנות( ומי מלווה אותם? .3

 ________________________________________________________ _ _
__________________________________________________________ . 

 מה עושים הילדים לפני תפילת המנחה ולאחריה?  .4
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 
 

 כמה ילדים נבחרו להגיד פסוקים בכל כינוס? .5
 ______________________________________________________ ____

 .__________________________________________________________ 

 מה ראו על הרבי בעת אמירת הפסוקים?  .6
 

 __________________________________________________________
 .__________________________________________________________ 

 וק האחרון? מה היה הילד האחרון מוסיף לאחר אמירת הפס  .7
 

 __________________________________________________________
 .__________________________________________________________ 

 מה נוהג הרבי לעשות אחר אמירת הפסוקים? .8
 

 __________________________________________________________
 .__________________________________________________________ 

 מה נוהג הרבי לעשות אחר תרגום השיחה ע"י המנחה? .9
 

 __________________________________________________________
_________________________________ ._________________________ 

 
 
 

 
 נקודות   2  - :ית חסיד   המשימ 

פסוקים בקול וחלוקת  12ארגן 'כינוס' ילדים לקראת י' שבט ואמור איתם  .10
 צדקה וממתק לעידוד עם דבר תורה קצר. 

  

 : _______.החתם את הוריך
 שתף אותנו בקצרה איך היה הכינוס: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_____________________________________________ 
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ֲעדוָ  ְתו  ה  ָתיוָֹה 
ַוֲעדּו תְּ י ָעַרְך הִּ ָשָנה ָהַרבִּ ים ַרבֹות בְּ ָעמִּ מֹוֲעֵדי ַהָשָנה 770-בְּ ת יוֹ ּפְּ ים , בְּ יִּ ידִּ ים ַהֲחסִּ ַהַחגִּ

יָלה גִּ ֹכל ַשָבת רְּ  .ּובְּ

ים ידִּ ַדֵבר ֶאל ַהֲחסִּ י מְּ י ָיָקר ֶשָהַרבִּ ַמן ֲהכִּ ים, ֶזה ַהזְּ ים ַרבִּ ָינִּ נְּ יָחה ַעל עִּ י ָאַמר שִּ נְּ : ָהַרבִּ יעִּ -ָינִּ

יֹוָמא ָרֵאל-ֶאֶרץ, ַעל ַהָּפָרָשה"י ַהָשבּוַע ּוֵפרּוש ַרשִּ -ָּפָרַשת, ּדְּ שְּ ים, יִּ ָצעִּ בְּ אֹות ַהֵשם, מִּ בְּ ,  צִּ

אּוָלה  ה', הֹוָראֹות ַלֲעבֹוַדת  ַכּמּוָבן אֹודֹות גְּ ֶקֶשר ַלֲהָפַצת ַהַּמֲעָינֹות חּוָצה וְּ יֹונֹות בְּ ַרעְּ

יחַ   .ּוָמשִּ

ַאֲחֵרי ָכל ים לְּ גּונִּ ָשרּו נִּ ים וְּ ידִּ דּו ַהֲחסִּ יָחה ָעמְּ  . שִּ

יַרת ַמן שִּ זְּ רּו -בִּ ָאמְּ ֶקה וְּ ית ַמשְּ ימּו כֹוסִּ ים ֵהרִּ ידִּ ים ַהֲחסִּ גּונִּ ים'ַהנִּ ַחיִּ י 'לְּ י , ָלַרבִּ ָהַרבִּ וְּ

ים ּוּונִּ ֹכל ַהכִּ תֹוֵבב לְּ סְּ יב ָלֶהם , הִּ ֵהשִּ ַאַחד וְּ יט ַעל ֹכל ֶאָחד וְּ בִּ ָרָכה'הִּ בְּ לִּ ים וְּ ַחיִּ  .'לְּ

י ָאַמר ַגם ֵכן  יֹוֵתר  'ַמֲאַמר 'ָהַרבִּ ים בְּ דֹושִּ ידּות קְּ ֵרי ֲחסִּ בְּ ים  , )ּדִּ ידּות ֲעמּוקִּ ֵרי ֲחסִּ בְּ ֵבאּור ּדִּ

יֹוֵתר  ּמֶ  770-ֹכל ֶאָחד בְּ (, בְּ ַאת ַהָכבֹוד בְּ רְּ תֹוְך יִּ ָחַלת  , ֶשְך ֹכל ַהַּמֲאָמרָעַמד מִּ ֵני ַהתְּ פְּ  לִּ

ֵנט  ים ֶאת ָהַאבְּ רִּ ים חֹוגְּ ידִּ ֶטל)ַהַּמֲאָמר ַהֲחסִּ גּון ַהָידּוַע ֶשקֹוֵדם ( ַגארְּ ים ֶאת ַהנִּ נִּ ַנגְּ ּומְּ

ַּפַחת, ַהַּמֲאָמר  טְּ מִּ י נֹוֵהג ֶלֱאֹחז בְּ יַרת ַהַּמֲאָמר ָהַרבִּ ַמן ֲאמִּ זְּ ָחן וֹ בִּ ַמַּפת ַהֻשלְּ  .ּובְּ
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ַקֶיֶמת  תְּ יד מִּ יָחה ָתמִּ ַאַחר ַהשִּ י 'ֲחָזָרה'לְּ ֵרי ָהַרבִּ בְּ ֵרי  'חֹוֵזר'הַ , ַעל ּדִּ בְּ דִּ יב לְּ שִּ קְּ הִּ ֶשָעַמד וְּ

ים ידִּ ֵני ַהֲחסִּ פְּ י חֹוֵזר ֲעֵליֶהם בִּ יש ָב'ַזאל ַהָגדֹול 'ֲחָזָרה'הַ , ָהַרבִּ ידִּ ַפת ָהאִּ שְּ ַקֶיֶמת בִּ תְּ , 'מִּ

שֹון לְּ ָנה ַאֶחֶרת ֶשל ַה'ָזאל ַהָגדֹולבְּ ּו 'אל ַהָקָטןַהֹקֶדש ָב'זַ -בִּ פִּ ית בְּ לִּ גְּ  . 'ַאנְּ

ם   ים עִּ ֻאָחדִּ ים ּומְּ שּורִּ ים קְּ י ָאנּו ַנֲעשִּ יָחה אֹו ַמֲאָמר ֶשל ָהַרבִּ ים שִּ דִּ ֶשָאנּו לֹומְּ יד כְּ ָתמִּ

י  .ָהַרבִּ

 שאלותָומשימותָ-ָנושאָיא:ָ-ָ'התוועדויותָ'
 נקודהָלכלָתשובהָנכונהָ-ָכיתותָא-בָעוניםָבעל-פה

 

 מתי )באלו עיתים( נוהג הרבי לערוך התוועדויות? .1
 .__________________________________________________________ 

? מה נוהג הרבי לדבר לחסידים בעת ההתוועדות  .2
 __________________________________________________________
 ._________________________________________________________ 

 מה נוהגים החסידים לעשות בין שיחה לשיחה? .3
 ________________________________________________________ _ _

__________________________________________________________ . 
 ?נוהג הרבי לעשות בעת הניגונים החסידייםמה   .4

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________ . 

 מה הפירוש 'מאמר' )שהרבי אומר בעיצומה של ההתוועדות(?  .5
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 

 מה נוהגים החסידים לעשות לפני אמירת ה'מאמר' של הרבי ובעת ה'מאמר'? .6
 __________________________________________________________

 _______________ .___________________________________________ 

 מה נוהג הרבי לעשות בעת המאמר?   .7
 __________________________________________________________

 .__________________________________________________________ 

 איך היה נקרא האדם שנוהג לחזור על ה'מאמר' שהרבי אמר באידיש?  .8
__" ."_______ 

 

 נקודות   2  - :ית חסיד   המשימ 
  כתוב בקיצור, במה עוסק המאמר "באתי לגני" שאמר הרבי בי' שבט? .9

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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