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ד בעולם"חב
גואה  חבדבית 

זהר שירה: מאת

.הודו-ד גואה"בית חב•

.הבית חב״ד שוכן באזור חוף הים ולכן הוא מוקד משיכה להרבה מטיילים

9יש להם שבעה ילדים הגדול בן . הם השליחים בהודו בעיר גואהמרילירועי ונטע 
ומהווים דוגמא לשאר  , הילדים שבגן לומדים בגן שהם הקימו. חודשים8והקטנה בת 

...  הילדים שבבית ספר לומדים במשיח קידס שזה בעיקר על משיח וגאולה. הילדים

הם עוזרים לסדר  , הם עוזרים במסעדה הכשרה. לילדים גם יש תפקיד גדול בשליחות
..'וכוהנחת תפילין , לענות על שאלות , לעזור למטיילים, לבשל, את הבית חב״ד

.  הפעילות העיקרית בבית חב״ד גואה מתחלקת לשתיים

.פעילות עם המטיילים הישראלים שבאים לטייל בהודו לתקופות קצרות: 'א

כמו שנה שנתיים  . פעילות עם משפחות המתגוררות במקום לתקופות ארוכות יותר: 'ב
..שלוש

שיעורי,משתתפיםשבתות וחגים למאות , בין הפעילויות יש גן ילדים מאוד מושקע
.וערבי נשים בבית חב״ד, תניא

ה"ש בקהילה בערך שבעים שמונים משפחות של ישראלים בי



��שלחי הרבי בהודו 
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ומאיה אשכנזי 

היי אמא את יודעת שהיום בבית ספר  : ילדה. 1בדיחה •
ואוו יפה מה  : שאלה שאלה ורק אני עניתי אמאהמורה 

��מי לא הכינה שיעורי בית : ילדה? איתה השאלה

שתי אנשים יושבים בשמש במשך שעתיים  . 2בדיחה •
. ולא זזים

ממצמץ: 1עצלן 

��אם כבר זזת תעשה קפה: 2עצלן 

בשיעור תורה המורה עוצרת את הכתיבה  . 3בדיחה •
: ילד צועק? ושואלת את התלמידים היכן נפטר עשיו

��34בעמוד 

?  איך ניתן לזהות עצלנים. 4בדיחה 
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משיעורתוצר
חברתיפרטני
אשכנזיממאיה

מה את 



ראיה חיובית לחיים  

על כל מצב ניתן להסתכל בכמה אופנים ואנחנו בוחרות באיזה אופן להסתכל על  
!!נשתדל תמיד לבחור בראיה החיובית. המציאות בה אנחנו נמצאות כרגע

מאיה אשכנזי! בהצלחה

:הסבר התוצר



דיווחים  
-מהשטח 

מאת מיכל 
גבריאלוב 

ושיינא
נתנזון  

חשוון נפגשו תלמידות כיתה ' ביום ראשון כח•
בחצר בית הספר למפגש פתיחה לתכונית  ' ו

השליחות הסבירו מה זה המושג  . בת מצוה
במשך השנה התלמידות ייפגשו . בת מצוה

עם השליחות למפגשים ללימוד על בת 
בכל  . מצוות האישה ונושאים נוספים, מצווה

מתכון לחיים  "פעם התלמידות יקבלו 
במהלך המפגש התלמידות הכינו  ". חסידיים

תמונה וצבעי  , קלסר בת מצוה בשילוב עץ
כל תלמידה קבלה שני דפי , לסיום. אקריליק

הסבר בתוך הקלסר אותן תצטרך ללמוד 
.בבית לקראת המפגש הבא



ביום חמישי  
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הספר בנות  

מנחם 

ואז לשאול  
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שבוע את 
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דיווחים מהשטח  
מאת מיכל -

ושיינאגבריאלוב 
נתנזון  
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יש לי מה "
–" לומר

לאה : ליקטה 
למעי

שלנו רצתי לומר לך תודה !! למורה היקרה 
ענקית שאת תמיד עוזרת לי דרך אתר  

!!  ושאיך אני יכנס לשיעור תודה רבה 
באהבה גדולה אדל

רציתי לומר תודה לכל הכיתה הנפלאה 
מתגעגעת אליכם מאוד ורוצה לחזור לבית  
הספר ובמיוחד לך ליאם תודה רבה באהבה  
גדולה אדל רחי

אני נורא מתגעגעת  ��חברתי היקרה לשיינא
אלייך ורוצה כבר ליראות אותך באמיתי ולא  

מימני  ��ש חם"מוסרת לך דאני..בזום

��תהילה חברתך

תודה שהיית לי חברה ! לאה היקרה
.ממני שרית. באוטובוס
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(  חובבת קריאה

תצטיידי בספר מאח או  
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(חשוב מאוד )שיותר 

את תרגישי שותפה  

בהכנות וכך תקבלי  

את השבת בצורה  

אחרת

את האמת גם  

לי נגמרו 
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שיהיה לכולנו  

שבת שלום ואל  

תשכחו לפתוח  

... את הספר

להתראות  
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בנות יום הולדת  

יקרות מזל טוב  

לרגל יום הולדתכן  

מאחלות לכן מלא  

בראיות שמחה  

אושר ושכולם ירבו  

ממכם נחת לרוב  

אהובת כיתה ו 



סיפור חסידי מאת רחלי רוזן  / ... הרבי הבטיח

בדרך  . בכפר נידח חי יהודי אשר התפרנס בכבוד מחנות והיה לו די כסף לכל מחסורו

אולם פעם פרצה מריבה בינו לבינם עד , כלל היה חי ביחסים טובים עם שכניו הגויים

נפוצה  , למחרת. נבהל היהודי מאד ובאותו לילה לא ישן בביתו. שהם החליטו להורגו

השמועה בכפר שהגויים רוצים להרוג את היהודי ולכן בכל לילה הלך לישון בבית אחר  

לאחר זמן מה כאשר לא היה לא מקום להתחבא  . על מנת שהגויים לא יגלו את מקומו

באותם הימים היו אורחים רבים אצל הרבי ולכן לא הרשה  לליובאוויטשהחליט לנסוע 

לא עזרו לו כל . אל הרבי ליחידות לפני האורחים שבאו לפניו להכנסנחמן ' לו הגבאי ר

אמר  " ואז תכנס ליחידות, המתן מספר ימים"בקשותיו ותחנוניו שיש בזה סכנת נפשות 

והגיע למצב , לא הכיר שם אף אחד, זו הפעם הראשונה שלושהיתהמכיון. לו הגבאי

חן מענדלמנחם ' ראה שם את ר, תקותיולאחר שכבר אבדו כל , לפתע. יאוששל 

ניגש אליו היהודי וסיפר לו את כל צרותיו  . שהיה רב בעיר קרובה לכפרו של היהודי

הרב היה אדם פיקח מאד ונכנס  . נחמן הגבאי אינו רוצה להכניסו לרבי' שר, והוסיף

.לחדר מסוים וכנראה דבר עם הרבנית אודות היהודי

היהודי לא " ? דורמילובקאאיפה היהודי מהכפר : "עבר זמן מה והנה קרא הגבאי בכל

הוא סיפר לרבי את כל מה  . האמין למשמע אוזניו ובצעדים הססנים נכנס אל הרבי 

.ע שלא יארע לו דבר"בירכו הרבי נ. שקרא לו ולא החסיר דבר 



אני מפחד  ! רבי . " לא רצה להסתפק בברכה זו, היהודי שפחד מאד לחזור לביתו, אולם 

.אמר בקול שבור" לנסוע לביתי רצוני בהבטחה גמורה מהרבי

.  שאל הרבי כשחיוך לבבי נסוך על פניו" ? שכל הגויים בכפר ימותו, מה אתה רוצה " 

: " אולם הוא לא זז ממקומו ואמר לרבי פעם נוספת, בינתיים התחיל הגבאי לקרוא לו לצאת

אם הבטיח לך זאת לא  :" ע "ענה לו הרבי נ" . הבטח לי מפחד אנוכי לנסוע לביתי! רבי

יותר  " ?תפחד

" . לא: "ענה היהודי 

".אני מבטיח לך שתיפטר מן הגויים, אם כך:" אמר לו הרבי 

סמרו  , כששמע היהודי את ההבטחה מפיו הקדוש של הרבי במילים כה ברורות ומפורשות

.  ע ונסע לביתו"שערותיו ואז יצא מהרבי נ

האחד רכב בעודו שיכור על סוסו ונפל  ; כשהגיע לביתו שמע מה קרא לאויביו בימי העדרו

השני נהרג מסיבה אחרת וארבעה גוים אחרים נתפסו בנסותם להצית את חדר . לנהר וטבע

.הפריץ ועונשם היה שנשלחו לסיביר לשמונה שנים

אולם הם הפכו , פחד היהודי מאד שיהרגוהו, לאחר שמונה שנים כששוחררו וחזרו לכפר

...ע"לאוהביו והרבו לבקר בחנותו וכך נתקיימה הבטחתו של הרבי נ

סוף



מאת חיה קורתי/!?בזכותי או באשמתי

.ישבה בשולחן הכתיבה והכינה את שיעורי הביתחוי, זה היה יום גשום במיוחד

אני צריכה להעתיק את מה חויתשמעי " אמרה חנה " כן"חויאמרה"?הלו",הטלפוןלכיוון מהכסאקמה חויהטלפון צלצל 
"  ?אני יוכל לבוא אלייך ולקחת את המחברת שלך בבקשה"הוסיפה חנה והמשיכה "שהמורה כתבה על הלוח בשיעור 

.התלבטות קשה. ומצד שני חנה צריכה להעתיק.. מצד אחד זו מחברת שהיא משקיעה בה המון, התמהמה מעטחוי

לאחר שתי דקות של הליכה חנה .בשמחהחויחנה יצאה מהבית של .לחנה את המחברתחויבסופו של דבר נתנה 
,  חנה: "לפתע פתאום הגיע אח של חנה ואמר לה. ישבה על הספה שצמודה לחלון והתחילה להעתיק, הגיעה לביתה
.  לחלון ורצה לאמא כדי לשאול אותה אם זה נכוןחויחנה זרקה מבלי לשים לב את המחברת של !" שבי מתחתנת

חויחנה ראתה את המחברת של ופתאום,לשינהחנה הלכה להתארגן לבנתיים,חנההמחברת נשכחה מליבה של 
!!ונזכרה שביקשה מחוי את המחברת ועכשיו היא רואה את המחברת פשוט רטובה

.אמרה לה שזו מחברת שהיא מאד משקיעה בה מאדשחוינזכרה היא,לעשותהיא לא ידעה מה 

חויחלפו כמה ימים עד שיום אחד כך,המחברתכדי שלא תשאל אותה על חויבימים הבאים חנה ניסתה לא להיות ליד 
חנה גמגמה קצת ואז אמרה שהמחברת נרטבה אבל זה לא . התקשרה אל חנה כדי לשאול מה עם המחברת שלה

צריך ללמד זכות על . מבינה אותךאני,חנהזה בסדר : "שמעה את הסיפור ונרגעה מעט וענתה לחנהחוי...באשמתה
):כל אחד 



❤מקוות שנפגש כבר בבית המקדש השלישי והנצחי 

!!!סוף 


