
  

 

 תנו לי שם..  

 דבר העורכת. 

      מה קורה בננות? 
 מה עושות בבית?

מה יש   בטח אתן שואלות את עצמכן
 בעיתון הזה? 

בדיחות סיפורים דשים והרבה אזז יש כאן 
 ולפני שתשאלו אגיד לכןדברים מענינים.. 

 גםם לכם יש חלק בעיתון הזה.. ש
 ..פינת דשיםכמו שכבר ראיתן יש פו אזז 

אתן בעצם שולחות דשים או מזלטובים   בה 
 0584863770למי שאתן רוצות למספר 

 .. למדור ונשתדל להכניס את כולם
למי שיש רעיון לשם לעיתון אשמח שתשלח  

 למספר שרשמתי קודם.. 
ומי שרוצה גם לכתוב מוזמנת ליצור איתי  

 קשר.. 
אז שבת שלום ואמן שניפגש עוד היום 

 המקדש השלישי..בבית 

 ��בדיחות 
@שניצל וסטייק מתווכחים מי מהם יותר עשיר,  

       ואז בא הבשר הטחון 
@סוס מתיישב בבר ומזמין קולה, הברמן שואל  

      אותו: "עם קש?". משיב הסוס: עם הרבה קש
@תמיד כשאומרים לי שאני כוכב אני מאדים,  

      ובצדק
@אם מישהו רכב על סוס ועזב, אז הוא פרש או  

      לא? 

  

 

 
 

 תעסוקה
 

 
 

 נחש מי 
 

 
 

 דשים 
 

 
 

 סיפורים 
   



  

@איך חב"דניק יודע מה לעשות כשמישהו אומר  

      לו "תניח לי"? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיפור חסידי 
היה הולך תמיד רגלית )למרות שהיה לו   ר' שלמה דער געלער, כשהיה הולך לליובאויטש

:כסף לנסוע( . 
ענה  כששאלו אותו לסיבת הדבר,  

כשאבוא למעלה וידונו אותי על מעשיי, הרי אחת מזכויותי תהיה שכר ההליכה  "
 .לליובאויטש

אם אסע בעגלה, יבוא הסוס גם הוא לקבל את שכרו על שסייע בידי עושי מצוה. והלא אין 
בריה, וממילא יתנו גם לו שכרהקב"ה מקפח שכר כל  . 

 אינני רוצה אפוא שמנסיעתי לליובאויטש יהנו הסוסים."
 
 

 

 אז מה יש בפינת הדשים שלנו?
-כל שבוע מי שרוצה תשלח דשים מזלטובים וכולי למספר 

0584863770 
הדשים יעלו לפינה בכל עיתון אז יאללה מחכה לדשים ו

 ממכן..

  



  

 
 
 
 
 

 
 

 " אין אחת שלא קראה למורה "אמא

מורה"הואין אחת שלא קראה לאמא "  

המורה אמרה לישתוקאין אחת שלא דיברה ש  

תששרה שהיה צריך בהתוועדוואין אחת   

 אין אחת שלא צחקה שהמורה היתעצבנה  עליה

הואין אחת שלא היתעצבנה כשהמורה ירדה עלי  

 

"לאין אחת שאף פעם לא אמרה "לא שמעתי את הצילצו  

י לא היתחשק לה להיכנס לכיתהואין אחת שאמרה שהיא איחרה כ  

 

אין אחת שלא החביאה את הסנוודויץ בכיס כשהיא עברה ליד החדר של 

 המנהלת

 

 ואין אחת שיצאה מהכיתה אחרי שגמרה את האוכל

 

 אין אחת שלא יודעת איפה המפתח של שלום נמצא

 

 ואין אחת שלקחה את המפתח לפני שדפקה על הדלת של שלום

 

דקות 2אין אחת שהיתה אצל אורטל פחות מ  

 

הואין אחת שדפקה על הדלת של אורטל  לפני שהיא נכנס  

 

חת שענתה תשובה באצבעאין א  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ולאתם לא חייבים לאכ -אני צריך לארח  .. 
בא' השנים הראשונות לנשיאות כ"ק אד"ש, הגיעה קבוצת בחורים לבקר את 

הרבנית חנה, וכאשר נכנסו לבית התברר להם שבדיוק באותה אם המלכות 

נעימות גדולה-שעה גם הרבי מבקר אצל אמו, והיתה להם אי . 

הרבנית חנה ביקשה מהרבי להגיש לאורחים קצת שתייה וכיבוד, הרבי הגיש, 

 …ולבחורים לא היה נעים לאכול

 :כשראה הרבי שהבחורים לא אוכלים, סיפר להם סיפור

 

פ"ט כאשר הרבי הריי"צ היה בוורשה ביחד עם עוד מאדמו"רי פולין בשנת תר

ו שהרבי יחזיר הגיעו הרבה אדמו"רים לבקר אותו, והרבה מהאדמו"רים ביקש

להם ביקור גומלין. באחד הימים ראיתי שיש לרבי הריי"צ זמן פנוי ביומן והצעתי 

נו, הושיבו שנלך לבקר אצל האדמו"ר מקוז'ניץ ואכן הלכנו לבקר אותו. כשהגע

נעימות הרבי התיישב ליד השולחן מפני  -אותנו ליד שולחן מלוכלך ולמרות האי

הבית. האדמו"ר פנה למשב"ק והורה לו ללכת להביא משהו לאכול, -כבוד בעל

והוא הלך והביא מספר תפוחים במעיל העליון שלו, שהיה גם הוא מלוכלך 

מכן בצע בידיו את ומטונף, וגילגל אותם על השולחן המלוכלך, ולאחר 

 …התפוחים לרבעים

 

 :פנה אדמו"ר הריי"צ לאדמו"ר ואמר לו

כשאברהם אבינו אירח את המלאכים, המלאכים לא אכלו את האוכל אלא 

שרפו אותו בפיהם. ולכאורה נשאלת השאלה האם אברהם אבינו לא קיים כלל 

את מצוות הכנסת אורחים עם כל הטירחה שטרח? אלא מוכרחים לומר 

הבית היא לעשות את הפעולה מצידו לארח את האורחים, -צווה של בעלשהמ

ומה שהאורחים יעשו זה כבר עניין שלהם. סיים הרבי ואמר לבחורים: "אני 

"      ..עשיתי את חובתי בתור מארח, אבל אתם לא חייבים לאכול ..." 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

?גרסכם משעמם בגם ל  

 ��אם התשובה היא כן אז תמשיכו לקרוא

 אז בעצם במדור הזה נכתוב רעיונות לתעסוקה..

 וווו קבלווו 

)כמובן באישור  ים אם אחיות שלך..(תעשי תחרות סלט1

 אמא(

ן וכתבי עליו טקסט בקטנה למדי את מצאי סיפור מעניי (2

צלמי ושתפי חברות..אחיות שלך   

י לפתח אותו שאת תיהי ברמה תקחי תחביב שלך ותתחיל(3

ושתפי  משל ציור אז תציירי קומיקסיםם לא תממש מקצועי

וכולי.. ..עשי לאנשיםות טוב  ת תתאמני, אם בתסרוקואותנו   

האלבומים שבבית )באישור אמא( ותעשי בהם פתחי את (4

דברים מענינים.. וחה שתגלי שםסדר אני בט  

או אחיות  פה אתיי הפקת אופנה תלבישם יו(תעשי יום אחד 5

תעשי להם משהוא יפה בשיער ולכי איתם לטיול אחים שלך 

!צילומים  

😊 

כל זה צריך ליהיות באישור הורים..וכמובן ש   

-בהודעהכתבו לי  ת יצירתייםאם גם לכם יש רעיונו

5848637700  

 

 




