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סופרות צעירות 

באור מנחם

ב"ה 



היום הוא יום הכיפורים, בבית הכנסת הגדול של האדמו"ר הזקן.
כולם מתנענעים בדביקות ומכוונים כוונות עליונות ומיוחדות.

על פניו של אדמו"ר הזקן נראות אותות המאמץ שמושקע בתפילה, ביום
הקדוש ביותר בשנה!
אך לפתע נעצר הכל.

אדמו"ר הזקן קם ממקומו בפתאומיות ומתקדם לעבר היציאה.
כולם מביטים האחד בשני, תמהים ולא מבינים מה מתרחש.
ואדמו"ר הזקן? צועד בצעדים נמרצים לעבר מקום לא ידוע.

 
 

 
נקישות עדינות על הדלת, והיא נפתחת בחריקה מצמררת. 

על מזרן הקש שוכבת לה יולדת חלושה, שאין לה כוח אפילו להרים את
מבטה ולראות מי נכנס לדירתה. 

ובפתח- עומד אדמור הזקן!!!
היולדת המומה ולא מאמינה. הייתכן?! בשיאו של היום הקדוש הרבי

הקדוש הגיע אליה?!
ועוזר לה? ומספק צרכיה? איך אפשר להעלות זאת על הדעת?

 
אז כן.

אדמו"ר הזקן, בשיאו של היום המקודש ביותר בשנה, נחלץ לעזרתה של
יולדת פשוטה!

לא משנה באמצע מה אנחנו עסוקים- להגיש עזרה ליהודי זה אחד
הדברים החשובים!!

אהבת ישראל בליל
יום הכיפורים

 סיפור לרגל כ"ד טבת - יום
הסתלקותו של אדמו"ר הזקן



מה את עושה כשמשעמם לך?
 "קוראת ספר, שומעת הרצאה, מתחילה לנקות, תולה כביסה"

 
מה את עושה כשיש אזעקה? 

"לוקחת את התינוקות ורצה למקלט"
 

מה את עושה שאת מתרגשת מאיזה משהו?
 "הרבה פעמים קופצת במקום ומיד מתקשרת ומספרת על הדבר או שולחת כמה

הודעות ווצאפ' מרוב התרגשות"
 

מה את אוכלת מידי יום?
 "תפוח, קצת טחינה, ירקות!"

 
מה תעדיפי מבן השניים לישון או לבשל?

 "התשובה היא, לישון!"
 

מה תעשי שמתקשרים אליך שאת לחוצה?
 "בדרך כלל אני עונה לטלפון למרות שאני לחוצה ואני אומרת שאני לחוצה ואני לא

יכולה לדבר כרגע או שאני לא עונה ומבטיחה לחזור מאוחר יותר.."
 

מה תיקחי איתך לאי בודד?
 "ספרים, את הילדים שלי, למרות שאז לא יהיה לי שקט... כילו, אבל זה יהיה לי כיף,

אממ.. פלאפון! לא יודעת, לא חשבתי על זה אף פעם.. את זושא בטוח! כן, הלאה!"
 

איזה יום את הכי אוהבת בשבוע ולמה?
 "רביעי, כי הוא מזכיר לי שעוד שניה חמישי וזה יום קצר שלי ואז שישי ואז שבת"

 
כמה זמן זה היה שלא ישנת הכי הרבה זמן ברצף?

 "36 שעות משהוא כזה..."
 

האם כל התשובות שענית אמתיות??
 "לחלוטין עניתי רק תשובות אמתיות!"

מראיינים את המורה רונית! 
מאת רחל וצביה



בת כמה את?  
"בת עשר".

באיזו כיתה את לומדת? 
"בכיתה ה". 

איפה את  גרה? 
"בערד".

כמה אחים יש לך? 
"שלושה אחים". 

מדוע בחרו הורייך לקרוא לך בשמך?
"הורי קראו לי כך על שם אחות של סבתא רבא שלי ותמיד סבתא רבה שלי הייתה אומרת

שאני מאוד דומה לאחותה.
מה הביא אותך לערד? 

"מצוות כיבוד הורים, כך אנחנו יכולים להיות להיות קרובים לסבתא שלנו ולטפל בה, וגם
כי יש מזג אוויר מיוחד ונעים בערד."

סיסמת בית הספר שלנו היא: "נר להאיר", במה את מרגישה שאת "נר להאיר"? 
"אני מחלקת נש"ק, ובכל מוצאי שבת אנחנו משתפים את שכנה שלנו בהבדלה".

בכיתה א' למדת בבית ספר אחר, האם תוכלי לשתף אותנו בדברים המיוחדים שיש דווקא
בבית הספר שלנו?

"פה אין את הלוגו של הבית ספר על החולצה,      וגם, מספר הילדות קטן יותר בכיתה
וככה מבינים יותר טוב את החומר." 

מהו התחביב שלך?
"לבשל".

מה את נוהגת לעשות בשעות הפנאי?
"לצייר, לשחק, ולדבר עם חברות." 

מהו המאכל האהוב עלייך?
"אורז".

מהו הצבע האהוב עלייך?
"צבע כסף".

מהו החלום שלך?
"להיות צלמת, ולטוס לרבי".

אם היו אומרים לך שאת יכולה לעבור ליד הרבי בחלוקת דולרים מה היית אומרת לו?
"הייתי מבקשת מימנו שהגאולה כבר תבוא!!".

ריאיון
עליכן לגלות את מי ראיינו ולשלוח למספר: 054-7898024

התשובה תופיע בעיתון הבא בעז"ה
ספרי לנו על עצמך:

ראיינה שטערני לבקיבקר



מאת רות ג



"שלוםם!!"הכריזה דסי כשנכנסה באיחור לכיתה.
"ששששש" סימנה לה המורה תוך כדי שהיד שלה על הפה, הבנות היו באמצע תפילה.

 "סליחה" אמרה בקול שקט, ופנתה למקומה.
 כל הבנות עמדו לתפילת שמונה עשרה, ואחרי כמה דקות סיימו. 

"כל הבנות להגיד עלינו לשבח, תהילים ולהוציא תורה!" אמרה המורה בקול קפדני.
 אחרי כמה דקות כולם כבר ישבו במקום עם ספרי תורה.

"פסס.. פסס.. דסי למה הגעת מאוחר?"
 "את לא מבינה מה קרה לי הבוקר... תשמעי אני כז---"

 "אני דורשת שקט לא מדברים באמצע שיעור זה לא הפעם הראשונה שלך!" אמרה המורה.
 "נו תספרי לי בשקט המורה לא תשמע..." מלכי הסתקרנה לשמוע מה קרה לדסי..

"אוקי תשמעי... היום בבוקר,--- תנחשי!"
 "גילית את אמריקה??" אמרה מלכי בטון מזלזל. 

"אני מבקשת שקט! לכו עכשיו למנהלת!!!"
 
 

"כן אני שומעת... מה נצתר---"
 "תוק, תוק, תוק." נשמעו דפיקות עזות על הדלת.

 "כן, יבוא."
 "המנהלת, המורה שלחה אותנו אליך כי... כי דיברנו בשיעור." דסי   הקלה רבה עכשיו אחרי שאמרה

את זה, 'אמרתי את זה...' חשבה לעצמה
 "למה?"  שאלה המנהלת

 "כי היום בבוקר אמא שלי ילדה!!" 
"מה?? מזל טוב!! בן? בת?"

 " בת."
 "וואו משמח ומרגש! אז להתראות! אהה רגע שכחתי לומר לכן שפעם הבאה לא מדברים באמצע

שיעור גם אם זה משהו מרגש, פשוט שואלים את המורה, אם אפשר להגיד משהו לכל הכיתה... דרך
אגב באיזה בית רפואה  ילדה אמא שלך? שאני אולי אלך להביא לה אוכל... את יודעת שאנחנו

חברות טובות כן?"
 למחרת לא הגיעה דסי לבית הספר. גם יום אחרי לא. יום אחרי, כן.

"דסי למה לא הגעת יומיים לכיתה?" 
"לא חשוב..." אמרה והלכה למקומה הרגיל, שליד מלכי. 

"למה באמת דסי?" שאלה מלכי בקול חושש. "כי... אני יגיד לך אחרי זה." 
אמרה. "נו מה אכפת לך להגיד לי עכשיו?" שאלה מלכי. סקרנית כרגיל. 

פרק ראשון
מה קרה לדסי?

ההמשך יבוא...
מאת רחל אליהו



איך משחקים?
אומרים את ראשי התיבות, למשל: נ"ב.

הילדים מנסים למצוא כמה שיותר מילים
שמתאימות לראשי התיבות.

כמובן שצריך להיות קשר בין שתי המילים
בביטוי. לדוגמה: נסיעה בטוחה, נגיד ביחד

רוצים לשחק בשבת משחקים מעניינים עם
המשפחה? זה הזמן!

ראשי תיבות

קבוצת ילדים ומוחות חושבים,
וצמד של ראשי תיבות כל שהוא.

הילד שמצא את המספר
הגבוה ביותר של

האפשרויות.

מה צריך?

מי מנצח?

מקווים שתהנו!
פ"נ

רמב"ם
אדמו"ר

מה פיתחנו?
חשיבה, יציאה מקבעון
מחשבתי זריזות, שפה.

חב"ד



מפצחים את החידה  
 

"סבא אחד, שני אבות, שני בנים, ונכד הלכו לטייל. היו להם שלושה תפוזים, שלושה בלבד.
בדרך לא קנו תפוזים נוספים, מכיוון שהייתה זו שנת שמיטה,

והחנויות היו ללא הכשר. ובכל זאת כל אחד מהם קבל תפוז שלם לאכול!
איך זה הגיוני?

 
מת חי בקבר חי, המת מתפלל והקבר מתגלגל, לא בשמיים ולא בארץ. {זה נמצא בת"נך

אפשר לקבל תשובות מההורים}

את התשובות נא לשלוח למספר:054-789-80-24

 
  -שלוש מאות גרם צימקאו/שוקולד

-שליש כוס חמאת בוטנים
-ארבעה כפות דבש 

-ארבע או חמש כוסות פצפוצי אורז
 

מתכון 
לוקחים את השוקולד וממיסים (סיר על סיר)

שופכים לשוקולד מבוטנים לדבש
 ואת הפצפוצים מערבבים ביחד.

שופכים לתבנית ומכסים בנייר אפייה
ומקפיאים לחצי שעה.

-1 גרם שוקולד לבן \ פצפוצי
שוקולד לבן

-כוס חמאת בוטנים 

אופן ההכנה: החומרים:

מאת בתיה דרוק

מאת מימי אלפרוביץ

את השוקולד וחמאת הבוטנים
ממיסים ומערבבים ושופכים מעל
התערובת שהייתה במקפיא.  

מקפיאים לחצי שעה.



להכניס לשקית ולהמיס
 במים רותחים ולשפוך
 לקישוט כשזה קצת רך

להקפיא לחצי שעה להוציא 
וליצור צורות.

אופן ההכנה:

-המשך-
החומרים

חמישים גרם
 שוקולד חום

לבריאות!

מצאו את
 ההבדלים:



 
-איזה נס שאנחנו מכינות את העיתון הכיתתי 

-איזה נס שאנחנו בבית לבינתיים
-איזה נס שלא נדבקנו בקורונה 

-איזה נס שבכיתה שלנו אין מצב לשעמום
-איזה נס שמזכירים לנו כל רגע את המיצב 

(שאנחנו נוראא לחוצות מימנו)
-איזה נס שיש לנו מבחנים כל יומיים

-איזה נס שמצאו חיסון
איזה נס שהמציאו את הזום ואפשר לראות אחת את השנייה גם

כשנמצאים מרחוק
-איזה נס שהמורה רונית מחנכת שלנו השנה

-איזה נס שאנחנו לומדות בבית הספר חב"ד ערד!!!

איזה נס ש..

קורונה,   סגר,  זום,   בידוד,   מסכה,  מילים:
חיסון,   סבון ידיים,   שתי מט(ת)ר,  שיעולים, כאבי ראש,  שלילי,  

חיובי,   היגיינה,   שמירת מרחק
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המורה רונית
1."השתדרגתי"

2. "שיעורי בית"

3. "יפה מאוד!"

4. "תכתבו לי"

מילים נפוצות
 הנאמרות בכיתתינו

1."מגניב"
   2. "ראשונה בקבוצה 
       שלי" (והמבין יבין)

3. "מייצבבבבב"��

התכתבויות
1.  "ממצב?"

2.    "ביצפר"

3.   "חחחח"

האמוגים הנפוצים



פעם בא צבעי לבית מרווח

בשביל לצבוע את

התקרה,

 ואז בא משוגע אחד ואמר

לצבעי: "תחזיק חזק

במברשת אני צריך רגע

את הסולם..."

בדיחה חחחח
כל פעם שאני מושך

מגבון יוצאים אחריו 

 שלושה, 

חבל שהכספומט לא

עובד ככה...

פולניה אומרת

בבוקר לבעלה:

 "אתה תעשה לי

נס אני אעשה לך

שחור.."

פרסי עוצר נהג מונית ושואל

אותו כמה עולה נסיעה הנהג

עונה לו 50 ש"ח. ואם מזוודה

כמה? שואל הפרסי.  כלום,

עונה הנהג. אז אומר הפרסי:

קח את המזוודה אני אסע

בשיעור תורה המורהבאוטובוס
עוצרת ושואלת את
התלמידים: "היכן מת
משה רבינו?" מנדי

מצביע ועונה: "בעמוד
"45

דני: "אמא אני היחיד שענה
על השאלה בכיתה".
 אמא: "כל הכבוד! מה

הייתה השאלה?
 דני: "מי לא הכין שיעורי

בית".

מאת חני פרידלנד



בכיתתנו הנחמדת



שאלות לתשחץ:
1. יהיו על העצים

2. יש מהן חמש וכולם מתחילים באות ו' 
3. בה אנחנו, עם ישראל נמצאים כבר אלפיים שנה

4. בגללם אנחנו יושבים בסוכה
5. מקום בו רואים את השריית השכינה באופן מוחשי

6. המשיח יגיע רכוב על..
7. בסוף כולם מגיעים לשם

8. כשתבוא ה______ יקומו כולם לתחיה
9. כדאי להרבות בזה כדי שיבוא המשיח

10. "אימתי כאתי מר? _______"
11. "כי אני_____"

תשחץ

מאת מוריה הדס
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