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:צרו קשר  
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 במשפחת השליחים
 אדר' ליום הולדתו ו מענדללחייל מנחם 

 אדר' חליום הולדתו  טוויל מענדללחייל מנחם 

 אדר' ולדתו טהלחייל זיו נעמי ליום 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 ?צדקה או תרומה| פרשת תרומה 
 פנמה בוקאסד "הרב יריב קליין בית חבבאדיבות 

בפרשתנו השבוע מסופר על בניית המשכן של תקופת המדבר על ידי משה ועם  

שבני ישראל יתנו תרומות של חומרים " לי תרומה ויקחו"מבקש ממש ' ה. ישראל

 .בנייה וקישוט לטובת בניית המשכן
 ;שאלות 2מתבקשות 

 !  ?בביטוי תרומה ולא צדקה' למה משתמש ה. 1

שכל כולו רוחני צריך משכן גשמי וחומרי עשוי ממיטב חומרי הטבע  ' למה ה. 2

 ' ?זהב וכו

מטרת המשכן הייתה לקחת את החומרים הגשמיים של העולם   -מסביר הרבי

והמשכן יצר חיבור בין הרוחניות הגבוה ! ולרומם אותם למקום גבוה ומשמעותי 

 .לגשמיות הפשוטה של בני ישראל

!  אתה צריך לתת לו, לך יש משהוא שלאחר אין. של צדק מהשרש -מצוות צדקה

 .יצר בעולם שכולנו צריכים אחד לשני' זה האיזון שה

תרומם  -יש לך משהוא חומרי כלשהוא. של לרומם מהשרש -מצוות תרומה

האלוקי   הגיחויאותם ותשתמש בו לדברים טובים ומשמעותיים שיבטאו את 

לרומם את הגשמי והחומרי למקום  -וזהו סוד ומשמעות הבריאה כולה -בעולם 

 !  טוב וטהור

 שבת שלום לך ומשפחתך

 !גאולה עכשיו 

 שבת שלום



 ה/ראיון שליח

 (9)ברוד דובערשלום 

 מקסיקו,פלאיה

 בנים אמריקה' כיתה ה

 

 ?איך אתם מסתדרים עם כשרות -

יש לנו פה מסעדות כשרות בהשגחה של אבא שלי וגם סופר קטן כשר עם  

 חטיפים ושוקולדים ובחנויות גם יש מוצרים כשרים

 

 ?ויש לכם שם בחורים שעוזרים בפעילות-

   770יש לנו בחורים שאבא שלי מביא מ, כן

 

 ?מה הפעילות משיח וגאולה אצלכם --

יש אצלנו שיעורים שבועיים לבנים ולבנות והבחורים יוצאים כל יום למבצע  

 תפילין

 החלק שלך בשליחות -

 החלק שלי זה להגיד דבר תורה בשולחן שבת ולעזור למטיילים בכללי

 

 מקרה מיוחד/סיפור-

פעם אחת בפורים יצאתי עם אבא שלי לסבב משלוחי מנות וכשאבא שלי 

שלי התקשרה להגיד שהיא עשתה   אמאעשו לחיים  איתנווהבחור שהיה 

 תאונה

 

 צעירים כשרונותמדור 

 

 

 

 

 

 

שלום לילדים שקוראים את 

 העלון
 אם אתם חושבים שצריך להוסיף

 :עוד מדור תשלחו את המדור לאימייל
@gmail.com770chavuratshamash 



 עליו בדים וכרובים א

 מחברים את הקרשים ב

 מקישוטי המנורה ג

 אתך מעל הכפורת.... ו ד

 את בדיו בטבעות....... ו ה

 על עמודי החצר עשויים מכסף ו

 קישוט לשלחן ז

 .........חמש וחמש יריעות הן  ח

 סוג הזהב למשכן ט

 סוף המשכן י

 פורשי כנפים מלמעלה כ

 הם מקבילות ומחוברות ל

 כלים השייכים לשולחן הפנים מ

 ?ממה עשוי המזבח נ

 מה שנשאר מהיריעות ס

 עליהם קלעי החצר ע

 מקישוטי המנורה פ

 צד המשכן צ

 מחברים בין היריעות ק

 ...מסך שער החצר הוא מעשה  ר

 למאור ש

 צד דרום ת

 שמחת הגאולה
  ?אז למה תלו רק עשרה, יש הטוענים שלהמן היו בעצם מאתיים ושמונים בנים

 …שמות בנשימה אחת 280כי תארו לכם שבעל הקורא היה צריך לקרוא 
 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק



 פעם בשבוע יהיה הגרלה על משחק רביעיות מרתק



בבית   12היה תלמיד בן  אקרמן יענקי

זה היה . רזי'ניו ג, בנוארקד "ספר חב

ששכן  , מוסד קטן עם מעט תלמידים

אהב  יענקי. בבניין צנוע בן קומה אחת

לכתוב והיה מדפיס מדי שבוע עמוד 

.  ספרייםאחד שדיווח על מאורעות בית 

המורה ללטינית , פוזנרמר , 'כמו למשל

נעדר מבית הספר שלושה ימים בעקבות  

ועוד מאורעות בעלי חשיבות  ' ...צינון

 ...דומה

לפני הבר מצווה שלו הוא נכנס אל הרבי 

 יענקלאתה : "הרבי אמר. לקבל ברכה

אתה העורך של העיתון  ? אקרמן

הוא ילד צעיר בן . הילד נדהם". ?בנוארק

,  מליובאוויטששעומד מול הרבי  12
הרבי . מרכז החדר -הילד  –כ הוא "ואעפ

ידע שהוא עורך דף משוכפל בעשרים 

 .עותקים

התבגר הוא הפך לרופא  אקרמן כשיענקי

והדוגמה שהוא לקח מהרבי היא , עיניים

להקדיש את עצמו להדרכת רופאים 

הוא מזמין אותם לצפות בו . צעירים

. בעבודתו ולהתלוות אליו לביקורי בית

זאת הדרך שלו לגמול לרבי על הטובה 

 .שהוא זכה ממנו


