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במשפחת השליחים
ב''כליום הולדתו דובערשלום לחייל 

שבט  

ב''כהולתוליום נוטיקבער לחייל דוב 

שבט

שמחת הגאולה
ידוע שבין שני יהודים יש שלש דעות  

חד הדעה שלו והשלישית שכל  אכל 

מסתברא  ההיפכאאחד אומר את 

....מחברו

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

להתחיל מחדש| יתרו פרשת 

פנמהבוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

יתרו היה  . חמיו של משה רבינו. של שמו של יתרו כהן מדייןנקראת פרשתנו 

מלחמת ישראל בעמלק  ניצחון מנהיג גדול של עבודת אלילים במדיין ולאחר 

והצטרף  יתרו עזב את מעמדו הנשגב , והניסים הגדולים של יציאת מצרים

..לעם ישראל

;מתבקשת השאלה

ועוד פרשה שמסופר פה על  ! ?על שם יתרו נקראת איך שם של פרשה 

..אפילו משה רבינו לא זכה שיקרא על שמו פרשה בתורה.. עשרת הדברות

העצום של להודות בטעות  הכחהתורה מלמדת אותנו על -מסביר הרבי

.ולוותר על הכבוד והאגו לטובת הצדק והאמת הפנימית

שהתורה נותנת לנו היא להצליח להתחיל מחדש ממקום רענן יותר  הכח

.ולוותר על דרכים ישנות לא טובות אפילו במחיר של וויתור על כבוד ומעמד

בחיים דהיינו חוויות רשמים  " פרשות"אנשים כאלו כמו יתרו מוסיפים 

!וסיפורים שנכנסים להיסטוריה ומשנים לטובה את העולם לנצח 
שלוםשבת 



ראיון שליח

(10)יק'קופצמענדלמנחם 
הודו, דלהי

ה בנים מזרח-כיתה ד

?איך אתם מסתדרים עם כשרות-
אם היו מחליפים אנשים בשגרירות הם  . היה קשה להשיג אוכל כשרשנתיםעד לפני 

..אבל הם לא יכול להביא את כל הבית במטוס, היו מגיעים מהארץ איתם במטוס

ויש תמיד מקום לעוד דברים אז מתי שאנחנו בארץ  אוניהיש מכולה שזה סוג של 

אנחנו מחפשים מישהו שיש לו מכולה אנחנו עושים קניות לכל מה שאנחנו צריכים 

(.אגב עופות אנחנו עושים שחיטות אז אנחנו מסתדרים)' כשר כמו בשר וכו

יש כל יום טיסה  , אבל בשנתיים האחרונות נפתח חברה תעופה מישראל להודו וחזור

אנחנו שואלים מי טס בטיסה זו החברה מסכימה לשלוח שתי מזוודות . הזולזילוזה 

ומי שבא להודו עם מזוודה אחת אנחנו מבקשים שיביא לנו מזוודה נוספת במה 
שאנחנו צריכים

?ויש לכם שמה בחורים בפעילות-
יש בחורים אבל לנו יש בחורות כי אנחנו עושים פעילויות לילדים ד''חבלכל בית 

אחיות והן מלמדות אותן יש לנו חוברות מהארץ והם  5ולילדות וגם בגלל שיש לי 
..המורות קיצור יש לי מורה

החלק שלך בשליחות-

אווירית  ובתעשיהבחגים לעזור מבצעים להניח לאנשים תפילין בשגרירות בפעיליות
בהכלללללחלק מצות לנענה לולב 

פעילות משיח וגאולה-

אנחנו עושים פעילות עם ילדים וילדות לא דתיים הם מגיעים לשעה וחצי לפני כל חג  

עושים איתם יצירה קשורה  , מספרים על החג הקרב ובא, הפסוקים12מתחילים ב 

בשבט או לפני פסח אנחנו עושים איתם  ו''טלפני סוכות או . לחג ומשחקים מיוחדים
וכוהפניג

תמונת השבוע
לקוראים הנכבדים

לגבי הוספת מדור חדש נשמח לשמוע  

:את דעתכם במייל

chavuratshamash770@gmail.com



(.'ח פסוק ד"פרק י)נקראתי כך כיוון שאלוקים היה בעזרו של אבי א

(.א"ח פסוק כ"פרק י)אותו צריכים לשנוא השופטים שיתמנו על העם ב

(.'ח פסוק ג"פרק י)נוכריהנקראתי כך כיוון שאבי היה גר בארץ ג

ד
פרק  )הקטון ישפטו הם ________ ואת ה, הקשה יביאון אל משה________ את ה"

(.ו"ח פסוק כ"י

(.ב"י-א"ט פסוקים י"פרק י)נאסר להתקרב אליו ולנגוע בקצהו ה

(.'ט' ח פס"פרק י)ביטוי המראה את שמחתו של יתרו כששמע את דברי משה ו

(.  ב"ח פסוק י"פרק י)באו עם אהרון לאכול לחם עם יתרו ז

(.ב"פסוק כ' פרק כ)אם יניפו אותה על אבני המזבח הוא יתחלל ח

(.ז"ח פסוק י"פרק י" )הדבר אשר אתה עושה________לא "ט

.הצעתי לחתני למנות שרים שיעזרו לו לשפוט את העםי

(.'ח פסוק א"פרק י)מעמדו של יתרו במדין כ

(.ד"פסוק י' פרק כ)נראו על ההר בשעת נתינת התורה ל

(.'ט' פס' פרק כ)אסור לעשותה בשביעי מ

('ד' ט פס"פרק י)את ישראל ממצרים ' כמו שהם נושאים את גוזליהם כך הוציא הנ

(.'ט פסוק ה"פרק י)' כמוה יהיו ישראל אם יקיימו את מצוות הס

(.ז"פסוק י' פרק כ)' אליו ניגש משה כדי לשמוע את דברי הע

(.'ח פסוק ד"פרק י)מחרבו ניצל אביו של אליעזר פ

(.'ח פסוק ב"פרק י)הלכתי עם שני בני ואבי אל המדבר צ

(.ד"פסוק י' פרק כ)אותם ראו העם על ההר ק

(.'ט פסוק ב"פרק י)משם יצאו ישראל לקראת מעמד קבלת התורה ר

(.ט"ט פסוק י"פרק י)קולו היה הולך ומתחזק ש

(.'ח פסוק ח"פרק י)מצאה את ישראל בדרך ת

בין הפותרים נכון תתקיים הגרלה על משחק רביעיות מרתק



משחק רביעיות מרתקעל בין הפותרים נכון תתקיים הגרלה 


