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דבר תורה על פרשת השבוע

בתחילת הפרשה מסופר על תיבת נח. 
לפני כארבעת אלפים ושמונה מאות שנה, 

העולם התהפך, החבר’ה בדור המבול 
איבדו כיוון לגמרי, גניבה, שדידה, קנאה, וכו׳ 

הפכו לדבר שבשגרה.
כדי שהעולם ‘יתאפס’ ויחזור לסדרו, המטיר 

הקב”ה מבול מהשמיים ש’מחק’ את אנשי
הדור ההוא לגמרי.

בסוף פרשתנו מסופר על מגדל בבל.
מגדל אייפל, אמפייר סטייט בלידינג,הפיזה 

ברומא, כל זה כבר טרנד ישן מסתבר...
החבר׳ה בבבל בנו לעצמם את המגדל 

הגבוה בעולם, כולם יחד מרדו בה’ ורצו 
לעצמם רק כבוד ותהילה.

בעקבות כך הם קיבלו מה’ עונש של בלבול 
שפות )משם נוצרו השפות השונות בעולם(

השאלה המתבקשת:

למה החבר’ה בדור המבול ‘נמחקו’ לגמרי, 
והחבר’ה שבנו את מגדל בבל רק פוזרו 

ברחבי העולם?
הרי כל העניין של מגדל בבל היה למרוד 

באלוקים. איך על דבר כזה הם קיבלו
עונש ‘קל’?

הרבי מסביר כאן נקודה מעניינת, אין כאן 
׳החטא ועונשו׳ כי אם הטעות ותיקונו.

לחבר׳ה של נח,לא היה כבוד אחד 
לשני,ולהתנהגות כזאת אין מקום בעולם 

בכלל.
לעומתם החבר׳ה של בבל היו באחדות 
גמורה ביניהם, היו להם בעיות ‘רק’ עם 

בורא עולם ותוכניותו, לכן הופרדו וסיומם 
היה טוב.

שבת שלום!

פרשת נח | עם מי צריך להרגיש בנוח

במשפחת השלוחים
מזל טוב מזל טוב לרגל יום ההולדת של החיילים והחיילות בצבאות ה’!

לחיילת בצבאות השם מושקא חביב לרגל יום הולדתה בתאריך ו’ מרחשוון!
לחיילת בצבאות השם שיינא לידר לרגל יום הולדתה בתאריך ג’ מרחשוון!

לחיילת בצבאות השם שרה מיכל צ’ר לרגל יום הולדתה בתאריך ח’ מרחשוון!
לחייל בצבאות השם דוד אהרן קסטלנוס לרגל יום הולדתו בתאריך ז’ מרחשוון!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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שלום לכם קוראים יקרים!!! לרגל חידוש העלון החלטנו לצאת 
הפעם לראיון עם צוות הפקת העלון בכבודו ובעצמו!

שלום בער ברוד גיל 11 בית חב’’ד פלאיה מקסיקו
מנחם מענדל קופצ’יק גיל 12 בית חב’’ד לה פאז בוליביה

שלמה אהרן בנימיני גיל כמעט 13 ישיבת פטרופוליס ברזיל

1( איך עלה לכם בכלל הרעיון ליצור עלון שבועי לבית 
הספר?

רצינו לעשות איזה משהו ושלמה עוד לא היה ואז צירפנו אותו 
ועשינו תתחרות תחפושות ואז תחרות חנוכיות שלא כל כך עבד 

ואז התחלנו ליצור את העלונים

2( ספרו לנו מה עבר עליכם מהרגע שהחלטתם להוציא 
את העלון ועד לרגע שהוא יצא בפועל?

אמא של בומבר)שלום בער( אמרה לו שהם צריכים להתחיל 
מעלון אז התחלנו בערך ב2 עמודים ומאז זה גדל וגדל 

עד עכשיו

3( איך הוצאתם את העלון?מי נתן לכם את הרעיונות?
היינו ביחד אחרי הלימודים והתחלנו להחליט מדורים 

והחלטנו שהמדור הכי טוב שלנו יהיה ראיון שליח ובעצם 
ליקטנו מהרבה מקומות רעיוניות והכנסנו לתוך קובץ היום 
רוב הדברים לא מלוקטים אלא אנחנו עושים אותם מא’-ת

4( מי עיצב?
בהתחלה לא היה מעצב קבוע בומבר ומענדל’ה התחלקו 
בין העמודים ואז בומבר למד קצת לעצב אז הוא נהיה 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ראיון שליח
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ראיון שליח
המעצב הראשי שלנו ובהתחלה עצבנו בפוור פוינט וממש 
לאחרונה)לפני העלון הזה( בומבר למד פוטושופ ועוד 

כמה תוכנות מקצועיות אז נתחיל לעשות את זה 
בתוכנות המקצועיות

5( מה עבר על העלון מאז שהוא יצא לפועל ועד 
עכשיו?

היה לנו עיצוב ראשוני ובמבט לאחור הוא היה זקוק 
לשיפור ואז התחלנו לעבור שיפורים בעיצוב עד שעלינו 

לרמה לפני זאת שהיא הייתה די מאד יפה ועכשיו עברנו 
לחלק המקצועי ביותר לביינתים)המנויים שלנו במייל 
יקבלו בעז’’ה תיקייה עם כל העלונים מההתחלה ועד 

היום(

6( מה המטרה שלכם ביצירת העלון?
שילדים יהנו )ולא רק ילדים( שיהיה תכנים מעניינים 

שימחו לקרוא ובעיקר הפצת ופרסום משיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 תמונות
 מאחורי
הקלעים
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עוגה מצולמת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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סיפור מבית חב”ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הכנה שלעולם לא נגמרת

מספר הרב משה קורנט שליח הרבי בעיר נשר:
“בחודש אלול, העלה אחד מילדיי את ההצעה להתקין לרכב עגלה נגררת 
ולהתקין עליה סוכה ניידת. אמנם אני לא מסגר ולא גרריסט, אבל הלכתי 

להתעניין ולבצע. ההכנות היו רבות אבל לבסוף האפקט היה אדיר.

“רוב העבודות נעשו בתרומה על ידי ידידי חב”ד, אך מראש לא שיערתי 
כמה הכנות צריך לדבר כזה. ראשית צריך להתקין לרכב וו גרירה, אחר כך 
צריך רישיון לוו. אחר כך צריך לקנות עגלה נגררת ולהעביר ‘טסט’ לעגלה. 
אחרי כל “ההכנה” צריך ללכת למסגר שיבנה סוכה מתאימה. צריך בדים, 

סכך, רמקולים, ד’ מינים.

“הכנה” כבר אמרנו?

ברוך ה’ כל תושבי נשר ראו והתרגשו, סוכות כבר נגמר, אבל מיד חזרתי 
למסגר... כי עכשיו צריך לבנות חנוכיה על העגלה, אני כבר בעיצומן של 

ההכנות לחנוכה.

הסיפורים באדיבות סיפורים מבית חב”ד

בדיחת קרש
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ספר הזכרונות בקומיקס

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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שעשועונים - חידון א’ ב’
ְזכּות  ּבּול ּבִ ֵצל ִמן ַהּמַ א. ֹנַח ָזָכה ְלִהּנָ

ֱהיֹותֹו... _________________________________________________________________

ָעָנן נֹוֲעָדה ִלְהיֹות אֹות  ת ּבֶ ׁשֶ ב. ַהּקֶ
____________________________

ֵני יֶֶפת___________________________________________________ ג. ֶאָחד ִמּבְ

ֵני ָיְקָטן_________________________________________________ ד. ֶאָחד ִמּבְ

ַרח__________________________________________________________ ל ּתֶ נֹו ׁשֶ ה. ּבְ

ו. ִהְתעֹוֵרר________________________________________________________________________

ָבה ּוְבִפיָה ֲעֵלה _______ ז. ַהיֹּוָנה ָחְזָרה ַלּתֵ

ֵני ֹנַח_______________________________________________________ ח. ֶאָחד ִמּבְ

ָבה הּוא ֶהֱעָלה  ַח ָיָצא ִמן ַהּתֵ ּנֹ ׁשֶ ט. ּכְ
ֲעֵלי ַהַחיִּים ַה________________________________________________ עֹולֹות ִמּבַ

___________

ֶלג__________________________________________________ ל ּפֶ ם ָאִחיו ׁשֶ י. ׁשֵ

ֵני ָחם___________________________________________________________ כ. ֶאָחד ִמּבְ

ל ָהָרן__________________________________________ נֹו ׁשֶ ל. ּבְ

ת ָנחֹור____________________________________________ ם ֵאׁשֶ מ. ׁשֵ

ּור_________________________________ ָנה ַאּשׁ ּבָ נ. ַאַחת ֶהָעִרים ׁשֶ

ֲאָרִמית____________________________________________ ס. “ַקח” ּבַ

ל ִלְהיֹות...____________________________________________ ַנַען ִנְתַקּלֵ ע. ּכְ

ֵצאָתם ִמן ֵרךְ ֶאת ֹנַח ּוָבָניו ּבְ ם ּבֵ ֵ פ. ַהּשׁ
ָבה______________________________________ ַהּתֵ

צ. ַחּלֹון אֹו ֶאֶבן טֹוָבה_________________________________________

ק. ְמדֹוִרים ְמדֹוִרים

ר. יֵֶצר ֵלב ָהָאָדם____________________________________

ִבְקָעה  בּו ּבְ ְ ָגה ִהְתַיּשׁ ּלָ י ּדֹור ַהּפַ ש. ַאְנׁשֵ
ֶאֶרץ _________________________________________ ּבְ

ל ַאְבָרָהם_________________________________________ ת. ָאִביו ׁשֶ

בדיחה :(
פעם אחת כומר ורב נפגשו אז הכומר אמר לרב פעם הייתי בעיירה אחת שבה היה ממש כיף לא 

היה שם לא יהודים ולא חזירים
אז הרב ענה לו: אז בא נגיע לשם שנינו ויהיה שם גם יהודים וגם חזירים.....

פעם אחת רב וכומר עשו תאונה אז הרב אומר לכומר יאללה אם אנחנו נפגשים בא נעשה לחיים 
מוציא מהרכב בקבוק לחיים וכוסות מוזג לכומר הכומר שותה ואז שואל אותו רגע איפה הכוס 

שלך? אז הרב עונה לו אני ישתהאחרי שהמשטרה תבוא

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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תפזורת
רשימת מילים 

1. שלושים אמה
2. קינים

3. יונה
4. נח

5. קשת בענן
6 .מבול
7. חיות

8. תשע מאות 
חמישים

9. עצי גופר
10. חמישים אמה

11. עלה זית
12. תבה

13. שם חם יפת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הוצאה לאור: חדשות ילדי השלוחים תכנים: שלום בער ברוד מנחם מענדל קופצ’יק ושלמה אהרן בנימיני
אימייל: chishshluchim.k@gmail.com עיצוב גרפי: שלום בער ברוד חבר הנהלה: רפי אושר

כל הזכויות שמורות

בדיחה :(

עכבר הלך לים 
וראה פתאום 

פיל במים הוא 
צעק לו “פיל 

פיל צא מהמים” 
הפיל אמר לו 

“אני שוחה 
עכשיו” העכבר 

צעק לו שוב 
“פיל פיל צא 

מהמים” הפיל 
אמר “לא עכשיו 
אני שוחה” ואז 
העכבר שוב 

צעק לו שיצא 
ואז בפעם 

השלישית הפיל 
יוצא, העכבר 

מודד אותו ככה 
מלמעלה למטה 

“אה בסדר זה 
לא הבגד ים 

שלי”...

חידתמונה
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בונוס: - דף צביעה

בונוס!

השולח תשובות על החידונים נכנס להגרלה על פרסים שווי ערך
בונוס לפתיחת העונה:

מי שיצטלם עם העלון יזכה בכרטיס הגרלה נוסף
ההגרלה תתקיים בכל ראש חודש.

בכל שבוע באפשרותכם להשיג 2 כרטיסי הגרלה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


