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  סעודת פורים  לשולחן                                          

  "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

  ".שככה המלך וחמת: "נאמרש!  שככה?  אחשורוש המלך של" ותוחמ"ל קראו איך

?  השלישית ולחמה)".בו(בערה המלך וחמת: "רכנאמ!   בערה?  השניה ולחמה

  ".המלך חמת כשך האלה הדברים אחר: "כנאמר!   כשך

  והשרים העמים להראות: "שכתוב?  מאתיופיה היתה שושתי יודעים מאיפה

  "יופיה -את 

  ".ה(א)מח המן וימלא:" שנאמר!  בתנובה?  המן עבד היכן

  ".המן ויתאפק": שנאמר?  בשושן שירותים היה שלא לומדים מהיכן

  ".ותכלת כרפס חור: "שנאמר!   כרפס?  במגילה מופיעה הסדר מסימני איזה

  ?  כדורגל היה שחקן שמרדכי למדנו מהיכן

  ".המלך ומרדכי יושב בשער:"לומר תלמוד

  תור ובהגיעה: "שנאמר!   מקץ?  במגילה מופיעה מהתורה פרשה איזו

  ...".לה היות מקץ המלך אל לבוא ונערה נערה

 כולם למחרת בבחירות וגם בפורים גם?  הבחירות וליום לפורים משותף המ 

 הבחירות שאחרי חבל רק .שלהם האמיתי הפרצוף ומתגלה המסכות את מורידים

  .הרשעים את לתלות שאפשר  הזה הקטע את אין

  

  זכורשבת  –  ויקרא פרשת

  זמניםלוח 

  18 - מרץ – ערב שבת

  17:32  ותפילת מנחה: ת נרותהדלק

  17:45  :ותפילת ערבית  קבלת שבת

   19 – מרץ – יום שבת

  08:00      תפילת שחרית:

  09:00      : זכור - קריאת התורה 

  17:30                         תפילת מנחה:

  18:28             :ערבית צאת שבת

  

  

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

        

        

        תנחומים תנחומים תנחומים תנחומים 

        

למלכה אסתר על זכייתה בתחרות  **

ולכל המודחות על דאגה  מלכת היופי

  קבץ בתולות שנית" ישהרי כתוב "ובה

  כן היו ניסים גלויים במגילה! וקאוד

שתלו את המן על העץ ובג"צ לא  – הנס 

  צו מניעה הוציא

 לומר לא מאסתר ביקש שמרדכי - הנס

  במשימה. עמדה והיא דבר

שאחשורוש הפרסי עשה סעודה  – הנס 

  מאה ושמונים יום.

שושתי לא רצתה לבוא אל המלך  – הנס 

  ולא האשימו אותו בהטרדה

שמרדכי הצליח להיות רצוי לרוב  – הנס 

  אחיו

עשה הנחה ישמלך כל שהוא  – הנס

  במיסים 

   דכנימבזק חדשות ע

"והיהודים נקהלו לעמוד על נפשם", מי  **

שתורתו אומנותו ביקש פטור ממרדכי 

  היהודי

 חמינאינתגלה העץ המשפחתי של ** 

גלה שהוא צאצא ישיר של המן הרשע, הת

  המן מכחיש בכל תוקף.

** קריאת המגילה ההמונית תתקיים 

-השנה במתחם התחנה המרכזית בתל

עד כוש אביב לקיים את שנאמר "מהודו ו

  שבע עשרים ומאה מדינה" 

ביבי מתייעץ עם מרדכי על הסוד הגדול ** 

  כיצד להיות רצוי לרוב אחיו

  

  

תתנחמי  .לזרש על מות בעלה המן

בזה שלפחות היו עשרה בנים 

 להגיד קדיש.. לזמן קצר יכולים ש

 חג השנה את לחגוג סיבות עשר

 בבית הכנסת כהלכתו הפורים

בפורים אני מבין מה קורה בבית . 10

  ן סוף סוף מה קוראים הכנסת ומבי

 זה הכנסת בבית רעש לעשות בפורים. 9

  מצווה

  מצווה לזה ולקרוא להשתכר . אפשר8

   של היבשים פירות את לדחוף . אפשר7

  מצווה לזה ולקרוא מנות למשלוח טו בשבט

 לקריאת הכנסת לבית ללכת בושה . אין6

 יכירו ולא מחופש אתה ממילא כי המגילה

  .אותך

 לך ואין השנה בחרמון גשל מספיק . היה5

   ל"בחו לסקי שוב לצאת כח

 יום מאז איתם נפגשתי שלא אנשים . יש4

  כיפור.

  הזו במדינה מישהו פה תולים סוף . סוף3

מישהי משלנו סוף סוף זוכה בתחרות . 2

  עולמית כלשהיא

רצו להרוג אותנו,  –במהותו . חג פשוט 1

  בא נאכל ונשתה! –אנחנו ניצחנו 

  

 


