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 מאחורי הקלעים
אחר/תמונת השבוע/תשובות לחידונים/רעיונות/לחדשות  

:צרו קשר  
chavuratshamash770@gmail.com 

 במשפחת השליחים
 הולדתה ג אדרליום גולדשטיין  מושקאלחיילת חיה 

 אדר' הולדתה גליום  כפלין מושקאלחיילת חיה 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 !*?ממתי אסור לגנוב *| פרשת משפטים 
 פנמה בוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

 שבוע שעבר בסוף הפרשה סופר על המעמד הנשגב של

תורה בהר סיני עם קולות וברקים וכל העולם ראו והרגישו את התגלות האלוהים  

פרשתנו מתחילה מיד ללמד את דיני המשפט העברי שהתקבלו , על הר סיני

 ...הלוואות ועוד החזר,שכירותדיני עובד , בהר סיני

 ;מתבקשת השאלה

לכאורה מתאים יותר להתחיל  , תורהמתן אחרי כזה מעמד נשגב ומרומם של 

בניית מקדש לה׳ וכו׳ , ללמד את חוקי התורה הרוחניים והעילאיים כגון שבת

 !?למה מתחילים בדיני המשפט היום יומיים

התורה מלמדת אותנו שהחשוב ביותר בעבודה הרוחנית האישית   -מסביר הרבי

שם  , כגון דיני מעביד שוכר ומשכיר, של האדם היא היושר הפשוט בחיי היום יום

 ..לכן התורה מתחילה ללמד את דינים אלו . נמדד האדם באמת

המתנה שהתורה נתנה לעולם היא דיני המשפט הבסיסיים ביותר שניתנו לפני כ 

העולם למד , כתוצאה מהתפשטות התורה בעולם, שנים במתן תורה 3229

שנים אף אחד בעולם   3228לפני ! שלגנוב לרצוח לשקר לבגוד זה פסול בהחלט 

 .העולם שרר שמצב של רק החזק שורד, לא חשב בכיוון הזה בכלל

 .אז באמת העולם כולו אמור לחגוג את הפרשה של שבת זו

 שבת שלום לך ומשפחתך

 !גאולה עכשיו 

 שלוםשבת 



 ה/שליחראיון 

 (7)שירה גאולה סודרי

 הודו, דלהי

 מזרחבנות ' בכיתה 

 

 ?איך אתם מסתדרים עם כשרות -

וגם חנות אבל זה מטיילים שבאים ולנו ברוך השם   חבדיש לנו מסעדה בית 

שלנו הלכה לאמריקה אנחנו מביאים מוצרים  שאמאעכשיו יש שפה בגלל 

 מאמריקה או מארץ הקודש

 

 תתארי את מקום השליחות --

 נקי כאילו אתה בתוך פך זבל שלםרעש לא זה רחוב עמוס  באזאר המיין

 

 החלק שלך בשליחות -

שלי  לאמאהחלק שלי זה לעזור למטילות להתפלל לעזור בשיעור תורה 

ולחלק כרטיסים השיח של תפילת הדרך לאנשים שהולכים עם תמונה של 

 הרבי

 

 מקרה מיוחד/סיפור-

פעם אחת באזור פסח כבר נגמר לנו הכסף בגלל שכל כך ישתנו ואז באה  

אודי והוא ואוהבי מעטפה שמנה שהכסף והוא אמר לה מי שאני עובד שלו 

הוא יהודי והוא רוצה מצות ויין לפסח ובאמת הבאנו לו והוא הביא לנו 

 מעטפה שמנה של כסף

 

 

 צעירים כשרונותמדור 

 

 

 

 

 

 

שלום לילדים שקוראים את 

 העלון
 אם אתם חושבים שצריך להוסיף

 :עוד מדור תשלחו את המדור לאימייל
@gmail.com770chavuratshamash 



 שמחת הגאולה
 חחח באפרופו? במה קמצן מגיש גלידה

 על משחק רביעיות מרתקפעם בשבוע יהיה הגרלה 

את ָהֲעָבִדים א צֵּ א כְּ צֵּ  ָעֶליָה ֶנֱאַמר ֶשלֹא תֵּ

תֹו ב ֶהמְּ  בְּ

ַרִים ָהָיה ַמֲעָמד ֶשל  ג ִמצְּ נּו בְּ  _______ַמֲעָמדֵּ

ק ִמֶזה ד ַרחֵּ ִהתְּ  יֵּש לְּ

ם ָשַכן ַעל  ה בֹוד ַהשֵּ  _______ _______כְּ

 הּוא ָבא ו

ִאיָרה ָעָליו ז  הֵּ

ם ִמִםּדֹותַאַחת  ח  ַהשֵּ

י ַחָיה ָרָעה ט דֵּ ָמה ֶשֶמֱאֶכֶלת ַעל יְּ הֵּ  בְּ

 ָיִריבּו י

ִטיִחים כ ל ַמבְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ  …בְּ

 ל
ָתהִהיא  בּוד ָהיְּ ַעת ַהִשעְּ ָפָניו ִבשְּ ל, לְּ ָראֵּ ֹכר ָצָרָתן ֶשל ִישְּ ֶשָהיּו , ִלזְּ

ִנים בֵּ ה ַהלְּ ַמֲעשֵּ ָבִדים בְּ ֺשעְּ  .מְּ

ַהֲחיֹות אֹוָתּה מ  ָאסּור לְּ

 ִרִבית נ

י ָהָעם  ס נֵּ ָאזְּ ָקָרא ִמֶםמּו בְּ  ֹמֶשה ָלַקח אֹותֹו וְּ

ָוה ע  ָהִראשֹוָנה ֶשָבּה ּפֹוַתַחת ַהָּפָרָשה ַהִםצְּ

בּוָעה עֹוֶשה ַמֲעֶשה  פ ר ַבשְּ ַשקֵּ  _______ִמי ֶשםְּ

ן צ ַכּוֵּ  ִהתְּ

ַיַחד ק רּו בְּ  ֺכָלם ָאמְּ

רֹו ר  ֲחבֵּ

 ש
ַעט ַעט מְּ ִבים ִמן ָהָאֶרץ מְּ ש ֶאת ָהאֹויְּ ָגרֵּ ם מְּ ֶיה , ַהשֵּ י ֶשָהָאֶרץ לֹא ִתהְּ דֵּ כְּ

_______ 

ָרא ת  _______שֹור : שֹור ֶשָמַגח ַרק ַּפַעם ַאַחת אֹו ַּפֲעַמִים ִנקְּ



 משחק רביעיות מרתקפעם בשבוע יהיה הגרלה על 



 מבצע פורים
 במשיח קידס אונליין אנו שמחים להכריז על•

 �� *חג הפורים*לכבוד , פ"תש'לשנת ה* תחרות תחפושות*

 .ט"הבעל •

כל התלמידים והתלמידות מוזמנים לשלוח למייל המורים את תמונותיהם  

 �� בתחפושת

ב אדר יוכרזו שמות "במסיבת פורים ביום ראשון י. עם הסבר כתוב או מצולם��•

 .הזוכים

 ♂ �🎭�:*מהלך התחרות*

• 

 :התחפושת צריכה לעמוד בשלושה קריטריונים. א

 �� לבטא רעיון הקשור בנושא משיח וגאולה. 1

• 

 ��התחפושת צריכה להיות מקורית. 2

• 

 �� התחפושת צריכה להיות יצירתית. 3

• 

בעיתון משיח קידס ויפורסמו במקום  ירואינושלושת הזוכים במקומות הראשונים . ב

 ��מרכזי בסרטון התחפושות שיצא לתלמידי משיח קידס

• 

 :בשעה, ב אדר"תאריך סיום התחרות הינו ביום ראשון י. ג

 .שעון ישראל לתלמידי מזרח 8:00

 .שעון ישראל לתלמידי אמריקה 5:00

 ��(לאו דווקא התחפושת המצולמת)למסיבת פורים יש להגיע בתחפושת כלשהי 

• 

יש לשלוח , יש לשלוח תמונה ברורה עם פרטים מלאים והסבר על התחפושת. ד

 :למייל עד לתאריך י׳ אדר

moshiachkidsonline.m@gmail.com 
 

 :פרומילכל שאלה בנוגע לתחרות ניתן לפנות למורה 

 +380976174957 

  

אתם מאשרים את פרסום  -ה בתחפושת /בשליחתכם מייל עם תמונת התלמיד)

 (התמונה ברבים

 ה''ב


