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

:צרו קשר  
chavuratshamash770@gmail.com 

 במשפחת השליחים
 אדר ב''יהולדתו שניאור צבי ליום לחייל 

 אדר ד''יהולדתו שמואל ליום לחייל 

 אדר ז''ילחיילת חנה ליום הולדתה 

 אדר ג''ילחיילת שירה גאולה סודרי ליום הולדתה 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 פוריםשושן 
 פנמה בוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

חייב אדם "של החג היא  המפורסתהמצווה . חגגנו אתמול והיום את חג הפורים

 "מורדכילשתות יין עד שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך 
 ;מתבקשת השאלה

לבין ארור , ההבדל העצום בין ברוך מרדכי גיבור המגילה, כל רעיון הפורים הוא

 !?!?אז למה לשתות עד שלא נדע להבדיל ביניהם ...המן האיש הרע בסיפור

 

..  הטוב והרע שבחיים" מרדכי והמן"הסיפור חיים שלנו הוא  -מסביר הרבי

,  השמחות והעצבות, ותפקידנו היומיומי הוא להתמודד עם המעלות והחסרונות

אך פעם אחת בשנה עלינו  . ועם זה אנחנו חיים... שלנו והכשלונותההצלחות 

שמחה  . להתעלות מעל כל אלו ולמצוא בעצמינו שמחה ואושר שלא תלוי בכלום

שמחה . על הזכות להיות יהודים שמחה.לחיותשמחה על הזכות . על עצם היותנו

את ההשראה של שמחת הפורים הייחודית    ..שלא מבדילה בכלל בין הרע לטוב

 ....הזאת צריך למשוך לתוך החיים היומיומיים המאתגרים אותנו בין הרע לטוב
 

 !גאולה עכשיו 

 שבת שלום



 ה/ראיון שליח

 (6כמעט )לוי יצחק עטר

 חואן דל סור, ניקרגואה

 בנים אמריקה' אכיתה 

 

 ?איך אתם מסתדרים עם כשרות -

 אנחנו מכינים לבד את האוכל  ואבא שלנו שוחט  

 

 ?ויש לכם שם בחורים שעוזרים בפעילות-

 כל מקום בעולם והם עוזרים בפעילות מאוסטרלייהכן מגיעים מניו יוקר 

 

 ?מה הפעילות משיח וגאולה אצלכם --

 לעשות מצוות

 

 החלק שלך בשליחות -

 להגיד פרשת שבוע להראות לאנשים איך נוטלים ידיים לשמור על הילדים

 

 מקרה מיוחד/סיפור-

לפני כמה שנים הגיע לפה בחור שאף פעם לא הניח תפילין ואנחנו עשינו לו 

 בר מצווה רגע לפני שבת

 

 צעירים כשרונותמדור 

 

 

 

 

 

 

שלום לילדים שקוראים את 

 העלון
 אם אתם חושבים שצריך להוסיף

 :עוד מדור תשלחו את המדור לאימייל
@gmail.com770chavuratshamash 



 שמחת הגאולה
 !תנא-ביג ?בהיסטוריהמי היה התנא הגדול 

 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 לפורים ב-חידון א אות
 12-החודש ה א

 שני שומרי הסף ב

 מקום עריכת משתה המלך ג

 אחד מבני המן ד

 השם העברי של אסתר ה

 האשה הראשונה  ו

 לתלות את מרדכי... האשה היועצת ז

 ..שהזכיר את התוכנית של המן.. סריס המלך ח

 בעזרתה ניתן האישור לכל דבר המלך ט

 ד באדר"המשמעות של קביעת יום י י

 הקריאה ברחבי העיר כ

 תחפושת אהובה ל

 מצווה ממצוות פורים מ

 רמז לתחפושת. סמל לנס נ

 בו רשמו את מרדכי שהציל את המלך ס

 תוספת לתפילות יום פורים ע

 הוא הגורל פ

 אחד מתוארי המן במגילה צ

 על הנס בפורים' בדרך זו אנו מודים לה ק

 הדברים ששלח מרדכי להגיד לאסתר  ר

 מצוות תרומה מיוחדת לפני פורים ש

 מנהג ידוע בפורים אהוב על הילדים במיוחד ת



 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק

 רשימת מילים

 

,  אביחיל,  אבגתא

,  אדמתא,  אדליא

,  אספתא,  אחשורוש

,  ארידתא,  ארידי,  אסתר

,  בגתן,  בגתא,  אריסי

,  הגי, דלפון,  בזתא

,  התך, המדתא, הדסה

, זתר, ושתי, ויזתא

, יהודה, יאיר, חרבונא

,  כרשנא, כרכס יכניה

מרדכי , ממוכן, מהומן

,  פורתא, נבוכדנצר,מרס ,

,  פרשנדתא, פרמשתא

, תרש, שתר, שמעי, קיש

 .תרשיש




