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  01עדכונים מהווי הת"ת   

מתוך עומס רשמי הקודש מליל אמש נכנסים אנו ליום מתן תורה. יהי רצון שנזכה 

לטהר אל לבבותינו ולזכות לומר בלב שלם ובנפש חפצה: נעשה ונשמע כאותה 

 אמירה נפלאה שמימי עולם הממשיכה ומהדהדת בקרבנו לנצח נצחים.

 

  :בחודש + האחרון )צירפנו גם מודעות מקירות הת"ת( מהווית הת"ת מעט להלן

ח לילדים חודשים מיד אחרי חג הפסח. יישר כשבנו לת"ת במרץ ובכוחות מ

הנוכחות הייתה כמעט  על אף שהוא חופשי במקומות אחרים. שהגיעו ביום זה

עם  מלאה! ויישר כח גדול למלמדים שנטשו את סידורי כלי הפסח לטובת הלימוד

כה לו, אשרי העם שאלו הם צאן הקדשים. "כל חפציך לא ישוו בה". אשרי העם שכ

 מלמדיו.

לקראת יום העצמאות עסקו  – שיעורים כלליים לקראת יום העצמאות

פריחת הארץ וקיבוץ הגלויות.  –הכיתות בעניינים הקשורים לתקופת גאולתנו 

ת סדרי הזמנים מבריאת בנוסף לכך היה גם שיעור כללי לכל הת"ת בו סידרנו א

 0011העולם ועד ימינו. תוך כדי הלימוד הילדים חשו את ההבדל העצום בין 

השנים  שאחר החורבן בהם היו עליות של בודדים לארץ )תיארנו את העליה 

(, ואת ההבדל הגדול במאתיים בעלי התוספותהרבנים בזמן  011ה"גדולה" של 

נו את חישב –כל אחת מן העליות בהם עלו עשרות אלפים בהשנים האחרונות 

העולים בעליה הראשונה, השניה וכו' עד קום המדינה ולאחריה. והילדים היו 

 מופתעים מהתגלית של ההבדל הגדול בין זמן הגלות לזמן הגאולה.

בנוסף הארכנו גם בעניין הדת של אותו המשומד שטענה כל הזמן שה' עזב את עם 

 וב"ה בעת הזאת הוסר חילול השם הנוראישראל והוכיחו מכך שעמ"י בגלות, 

והתברר לכל שעמ"י הוא העם של ה' וכל הגלות לא הייתה אלא בכדי לכפר על 

 חטאינו ולתקנם.   

ביום הזכרון ערכנו בת"ת טקס לזכר הנופלים. פתחנו את הטקס  –יום הזכרון 

בהורדת הדגל לחצי ה"תורן", בהדלקת משואה ועמידה בשעת הצפירה. ולאחר 

המשכנו בלימוד משניות לע"נ הנופלים. למדנו את המשנה במסכת סוטה  מכן

 .וח מלחמההעוסקת בדיני כהן מש

 

בהמשך למדנו 

מדף שנערך סביב דמותו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד. 

למדנו מתוך דברים שכתב לעצמו ולאחרים על ערכה 

של תורה, ועל חשיבות ההתמסרות למען עם ישראל. 

 וחדות מתוך סיפורים שסיפרו מכריו.  וכן על מידותיו המי

 

ביום שישי שבוע קודם ל"ג בעומר יצאנו  – ל"ג בעומר

כל "חבורת הת"ת" לאיסוף קרשים. הילדים אספו כמות 

נכבדה במרץ ובהתלהבות. בנוסף לכך היו חבורות 

נוספות שאספו בעצמם קרשים באיזור ביתם ל"הדלקה" 

וף מותנה של  הת"ת. הכלל בחבורות אלו היה שהאיס

 בכך שכל הרוצה להשתתף מוזמן בשמחה.

ביום ה"הדלקה" סידרנו את מקום ההדלקה. יישר כח 

גדול לילדים שטרחו לסדר את כל צרכי האירוע 

מתחילתו ועד סופו. בימים שקדמו לל"ג בעומר התכוננו 

הילדים בהתלהבות ובהתרגשות מרובה גם לשירת 

 

 

 
 

 

ַנְחנּו א  

ים ש ִ  ִמְתַרּגְ

 ִלְקַראת 

ה ן ּתֹורָּ  ַמּתָּ

י  ִהיא  ּכִ

נוּ   לָּ

ה! ֹעז   ְואֹורָּ

 התנצלות!

תנה אנו מתנצלים על ההמ
ה להסעה אתמול. הת"ת הארוכ

בירר פעמיים מראש שאכן 
שהאירוע היום,  תזוכרהחברה 

אך לצערנו בטעות לא הודיעו על 
 נסיעה זו לנהג.

בפועל, ההפסד לא היה 
שהגעתם היה  לפנימשמעותי. 

)שטיבלך של  זמן של התכנסות
ודברי  מנחה ושירים ברקע(

 פתיחה של הרב נריה שהגעתם

 .באמצעם

אחרי  03:90יום חמישי, איסרו חג שבועות, התחלת הלימודים  שימו לב!

 תפילה וארוחת בוקר.

 . ביום זה לא יתקיימו לימודי חול.33:90ג -, ב39:31-סיום הלימודים: א



בות "אשריכם" על ה"פרנצ'ס". שירה שהוסיפה ר

 לרגשות הקודש בהדלקה.
 

 –חודש "אשרי העם שככה לו" 

לאחר ל"ג בעומר התחלנו את חודש 

הלימוד שסביב חג השבועות. בחודש זה 

אנו מתמקדים בלימוד מחוץ למסגרת 

ועל כל פרק שנלמד הילדים מקבלים 

"שטרות" לפי הניקוד שמגיע. הניקוד 

 01 –פרק בשינון  –תלוי ברמת ההבנה 

,  פרק 01 –עם הסבר  נקודות, פרק

. 01 –שמסבירים עם חברותא או אבא 

בכדי לחזק את ָהֵרעּות הוספנו גם ניקוד 

מיוחד לפרק עם הסבר עם חברותא 

 נקודות.  01 –מכיתה אחרת 
 

חודש הלימוד הוקדש ע"י הוריו של 

מתניה וידברג ז"ל לע"נ וב"ה הגענו עד 

נקודות,  01,111עתה ללמעלה מ

למדו בשעות אלפים של פרקים שנ

וכסף!  טוב לי תורת פיך מאלפי זהב –שמחוץ למסגרת 

בהשתתפות  ,גדול ים אירוענקי בעז"ה בסוף החודש 

סיום המבצע  ההורים, אירוע של

 וחלוקת הפרסים. הזמנות ישלחו

בהמשך בעז"ה, נשמח בשותפות 

 מסיבית.

 

שתי נקודות נלוות שאני חש 

שמחה בהם בזמן המבצע הן: א. 

א מורגשת אוירה של ב"ה כלל ל

לחץ ותחרותיות. האוירה הכללית 

וכמעט אצל כולם גם הפרטית 

)ואם יש הורים שמרגישים משהו 

שונה אצל בניהם אשמח לשמוע(, 

הינה שמחה גדולה בלימוד עצמו, 

בלא השוואה ומדידה מול אחרים. 

לא מעט פעמים שמעתי ילדים 

המדברים בהתפעלות ובשמחה 

נקודות אמיתית על חבר שיש לו 

רבות, בלא שום תחושה של 

קנאה. הייתה לי גם שיחה עם 

כיתה אחת שהיה נראה לי 

שאיננה ממצה את יכולותיה במבצע. דיברנו על "ותקנא 

שקינאה במעשיה  –רחל באחותה" ולמדנו את רש"י 

הטובים ללמוד מדרכיה. הראתי להם לאן הגיעו הכיתות 

האחרות ואת המצב שלהם 

ו יותר ודיברתי עמם שיתאמצ

 בעז"ה.  

ב. תחושת האמון הגדולה שיש 

בילדים. הבטחון שכולנו שייכים 

ב"ה למידת האמת. הדבר ניכר על 

הילדים שהנקודות מגיעות מתוך 

פרי לימודם. וכך גם לא פעם 

הילדים מתקנים את הרבנים אם 

הוסיפו בנתינת הנקודות. כמו כן 

הרבה פעמים נמצאו שטרות זרוקים 

הן או למלמדים. והן הושבו לבעלי

ילדים מספרים שאבדו להם שטרות 

והם מקבלים את תמורתם ולאחר 

כמה זמן הם מחזירים אותם מכיון 

שהם נמצאו... תחושה עמוקה של 

נקיות וטהרה אשרינו שזכינו 

 ה. יהי רצון שנזכה להתמיד בה.   לראות
 

כהכנה ליום  –יום ירושלים 

י ירושלים הועבר שיעור כלל

רושלים כלב העולם. בעניינה של י

היחודיות של ירושלים בכך שהיא 

עיר בירה שמכוונת ומשייכת את 

הארץ כולה אל הקודש. דיברנו על 

ירושלים בזמן דוד ושלמה שהייתה 

מרכז העולם וקישרה את האומות 

כולם אל הקודש ואל כך שה' הוא 

 מלכו של עולם.

, בערב יום ירושלים כ"ז באייר

גבעת הלכה כיתה ג' לטיולון ב

הם היו שם ביום  התחמושת.

כיבושה וחלק מרכזי בפעילותם 

שם היה לימוד פרקים שלמים של 

משנה לע"נ הנופלים, דבר שגרם 

ביום ירושלים  לקידוש השם גדול.

עצמו בסיום היום שיחקנו במשחק 

"מחפשים את המטמון" כשבכל 

שלב של המשחק עסקנו בתקופה 

אחרת מתקופותיה של ירושלים: 

יצדק והאבות, עיר דוד, בית ראשון, עליית זמן מלכ

הימים הראשונים של מבצע 

 "אשרי העם שככה לו".

קבוצות קבוצות של ילדים 

ברחבי החצר עוסקים בתורה. 

מי בשינון לבדו, מי בחברותא 

 ומי בלימוד בהבנה.

במרכז החצר יושבת קבוצה 

את פסוקי  אשר מסבירה בלהט

 –הפרק. הפרק שהם בחרו היה 

פרק קשה מפרשת משפטים. 

היה להם חשוב ללמוד אותו 

אע"פ  ולהסביר את ענייניו

 שלימוד פרק זה יארך זמן רב...

 ִהּכֹונּו! ִהּכֹונּו!

 ִהּכֹונּו! ִהּכֹונּו!

 



עזרא ובית שני. הגלות והגאולה ועד לאיחודה של 

ירושלים. בכל שלב של המשחק 

עשו הילדים משימות הקשורות 

לתקופה. שירי החורבן וציפייה 

לבניין, בניית חומות ירושלים 

)תשאלו את הילדים מה קרה 

 למגדל דוד...(, איחוד העיר ועוד. 
 

הילדים  –לו תורה יום שכו

חיכו בהתרגשות ובציפייה ליום 

שכולו תורה וב"ה הוא הגיע ועבר 

בהצלחה ובצורה נפלאה. חשבתי 

לעצמי שאולי צריך לארגן שנה 

הבאה הסעה להורים שיבואו 

לראות ולחוש קצת מהאוירה 

 המיוחדת והנרגשת ששררה בת"ת...

אנסה להעלות מעט מהאירועים שעברנו במהלך היום, 

קשה לתאר את העירנות, הקשב והריכוז בשיעור אף ש

. ואי אפשר להעביר את השמחה 00:11שהתקיים בשעה 

בכל ת"ח שמגיע ואת הליווי בשירה בכניסתו וביציאתו 

)דבר שיזמו הילדים בעצמם(. גם את מראה ביהמ"ד של 

ישיבת "שלום בנייך" השוקק חיים של כוחות צעירים 

ואת שמחת לימודו ורעננים שגרמו להמשיך את הסדר 

אף מעבר לזמן ש הוקצב בתחילה מכין שקשה לעצור 

... בכל אופן ננסה לתאר במעט את את הלהט והבעירה

 מהלך היום כולו.
 

שדיבר  הרב מאיר נאמןפתיחת היום הייתה בשיחתו של 

על יהושע בן נון ועל התמדתו 

. בדבריו הדגיש את זה בתורה

רק חזק  –שתורה צריכה חיזוק 

והיא זאת שנותנת כח  ואמץ!

ועוצמה לנחול את הארץ על כל 

לאחר מכן התקיימו  מלחמותיה. 

, 00:01שיעורי תורה הרגילים עד 

הרב אז התקיימה שיחתו של 

שדיבר על  שלמה דרייפוס

אימרתו של רב יוסף: "אי לאו 

האי יומא דקא גרים כמה יוסף 

איכא בשוקא".  שאמירתו אינה 

נובעת מגאוה ח"ו אלא הינה 

שמחתנו  -ביטוי לשמחתו 

בתורה. הרב הוסיף שביום שכולו 

תורה אנו מראים שבעצם היינו רוצים תמיד ללמוד כל 

היום אלא שחשוב גם לשחק 

ללמוד כל ובעז"ה כשנגדל נזכה 

יום כל היום. )הילדים חלקו ולא 

כ"כ הסכימו עם העניין, הם אמרו 

שהם רוצים כל יום, יום שכולו 

 תורה...(.
 

בארוחת הצהריים שמחנו בסיומי 

כיתות ב' וג' שסיימו את יהושע 

ושופטים. כיתה א' גם היא 

הפתיעה אותנו בכך שסיימה את 

פרשת וישלח לאחר שלמדה 

סיום  בקצב מזורז מאוד את

הפרשה. כל כיתה שרה את שירי 

הספר אותו למדה וכולנו יחד שמחנו ורקדנו לרגל 

 השמחות השרויות במעוננו.

לאחר הפסקה קצרה כיתות א' וב' הצטרפו ללימוד 

בחברותות עם בחורי ישיבת "שלום בנייך" )תודה רבה 

לרב מוטי שליט"א שנענה לבקשתנו בשמחה, ולבחורים 

הבותם גם עלינו...(. וכיתה ג' היקרים שהאצילו מהתל

למדה עם בחורים מישיבת "הר המור". הלימוד ותפילות 

המנחה בציבור שלאחריו היו נפלאים מאוד. הבחורים גם 

נהנו מאוד מהילדים המתוקים. הלימוד עסק בדקדוקים 

ולימודים בשני הפסוקים  הראשונים של הגעת עם 

"י ישראל למדבר סיני, דרכם למדנו על הכנות עמ

 למעמד ועל גודל המעמד. 
 

שדיבר על כך  מהרב עידו רוזנטלבהמשך שמענו שיעור 

שאף על פי שעכשיו אין ניכרת 

כ"כ חשיבות לומדי התורה, אך 

לעתיד לבא יאיר אור הלומדים 

. כזוהר רקיעככוכבים ווהמלמדים 

הרב גם הוסיף ודיבר על כך 

שאפשר ללמוד מדימוי עוסקי 

בנטילת התורה לכוכבים שכמו ש

כוכב אחד חרב העולם בדור 

המבול, כך כל לימוד ומקיים את 

  העולם. 
 

העביר את  הרב יובל כרמי

השיעור האחרון שעסק בעניין 

עשרת הדיברות: צורת הלוחות 

והכתוב בהם. וכן גילוי  רמזים 

ל טֹוְבִלי ֶׁ  הפלאפליה ש 

 ְמִחיִרים:

ה  ָּ ת  ִ לָּה ְלֶלֶחם –פ  ְ ֹורָּה ִנְמש   ַהת 

לָּאֶפל  ִקים ש ֶ  –פָּ ים ְמתו  ִ ינֹוקֹות רָּאש  ִ ל ת 

ָּן ִית ַרב  ַ ֶל ב   ש 

ִתי ָּה  ְ ֹורָּה –ש  ָּא ת   ֵאין ַמִים ֶאל 

ֹוֶסֶפת צִ  ס 'ת  ְ ֹורָּה –יפ  ֵרי ת  עו  ִ ד ש  ו   ִלמ 

ה ַלֲחנו ת  ִניסָּ ְ ָּ  –כ  יך ִ ֹוַרת פ  טֹוב ִלי ת 

ב וֶַכֶסף הָּ  ֵמַאְלֵפי זָּ

 

ִהְננּו ְשֵמִחים ְלַבֵשר ַעל 
ל   ְפִתיָחַתה ֵמָחָדׁש ׁשֶׁ

כָֻּלם ַהֲחנּות ַהיְ  ָקָרה ְוַהֲחִביָבה ׁשֶׁ
 ָאֲהבּו אֹוָתּה

ל  ֶ ַהָפַלאֶפִלָיה ש 
 טֹוְבִלי

 00:11 ְפִתיַחת ַהֲחנּות ְבָׁשָעה

 

  הלימוד מוקדש לע"נ מתניה וידברג ז"ל 

 



לעשרת הדברות בתוך קריאת שמע 

 הנאמרת בכל יום )ע"פ הרס"ג(.

פ רמזים הילדים היו צריכים לגלות ע"

 לאיזה דיברה רומז כל פסוק. 

 8לאחר מכן הודענו לילדים על 

דקות )בדיוק!( של קריאת עשרת 

ד מהדיברות בחברותות כהכנה למע

הקריאה. בדקות אלו היה קשה 

לשמוע אחד את קולו של השני מרוב 

הקריאה המתלהבת. המשכנו 

במעמד המרכזי של קריאת עשרת 

. הדיברות ע"י כל הת"ת בחצר הת"ת

וסיימנו בארוחת ערב מכובדת כראוי לכבודה של תורה 

)למי שלא הבין השם "טֹובלי" הינו ע"ש טוב לי  ולומדיה.

טרחתם יישר כח גדול לכל המצטרפים ב תורת פיך(

מעשה ידיהם ונדבותיהם לייקר ולגדל את היום הגדול וב

  הזה.

 - הכנה למתן תורה לכיתה א'

נה היום  שמעו ילדי כיתה א' שיחת הכ

לקראת מתן תורה מפי הרב דוד 

 ג'יאמי שליט"א. הרב דיבר על

חשיבותו של כח הרצון בלימוד 

תורתנו הקדושה, שמכוחו אף 

תלמידים נחשלים יכולים להצליח 

ולגדול להיות תלמידי חכמים. הרב 

סיפר על הרמב"ם שבראשית גידולו 

התיאשו ממנו כל מלמדיו, עד שלילה 

ת אחד בכה מאוד ולמחרת פגש א

הר"י מיגאש שממנו למד ומשם 

 ראשית צמיחתו.

 – הכנות אחרונות למתן תורה

היום אנו אמורים ללמוד בעז"ה שיעור 

כללי שיעסוק בסיפורה של חבורת ה"בית יוסף" בליל חג 

השבועות. בסופו של השיעור נערוך בעז"ה לימוד קצר 

הלימוד יהיה של חברותות  של כרבע שעה בלא הפסקה.

ממנו נתקדם בעז"ה ללימוד ליל חג מכל הכיתות ו

 השבועות.

  

  לפני כמה חודשים ביקשנו את שותפות ההורים

בעניינים שונים שהם יכולים לתרום בהם לת"ת, מאז 

נהנינו מספר פעמים מהורים שבאו להיות עימנו בסיומים. 

בנוסף נהנינו גם ממספר שיעורים מאלפים של ר' יוסף 

ירת בנושא שמ כהן )אבא של מרדכי(

הלשון. נשמח על הורים נוספים 

שיתרמו לנו מזמנם ומכוחותיהם ע"י 

פניה בעצמם או כשנפנה אליהם. 

אמהות שיכולות לתרום מכשרונותיהן 

 תבורכנה גם הן.

  ביום חמישי הקרוב מתוכנן בעז"ה

מכיון שהיו  יום "תענית דיבור".

שלא הבינו שנה שעברה את עניינו 

ני של היום ואף תמהו על כך, א

 מסביר את הכונה של יום זה מראש.

עיקר העניין הוא המשכת עוצמתם 

ואורם של ההכנות לחג השבועות והחג עצמו, על פני כל 

השנה. "תענית הדיבור" ביום זה מתקיימת רק בזמן 

השיעורים, מתחילת השיעור ועד סופו אין דיבורי חול 

כלל לא ע"י הרב ולא ע"י התלמידים. אם הרב צריך 

משהו "חולי" הוא רושם אותו  לומר

על הלוח. התלמידים מאוד נהנים 

הדבר נעשה אוירה המיוחדת ומה

כמובן בשמחה ובלי שום לחץ, ילד 

ששוכח הרב מסמן לו והוא מיד נזכר 

בשמחה בהתחזקות זו וחוזר לעיסוק 

 בתורה בלבד.

שנה שעברה חשבנו לעשות את 

התענית רק בשני השיעורים 

ם הראשונים אך התלמידי

תלהבותם רצו להמשיך עד סוף בה

 היום.

 

חג שמח לנו ולכל 

יהי   !בית ישראל

רצון שנזכה כולנו 

להתמלאות מאורות 

החג ולגלות "בכל מפעלי החיים 

הכלליים והפרטיים, את אותו הרז 

הכמוס מכל האנושיות כולה, וכימי 

עולם נענה כולנו קול אחד חוצב 

להבות אש: 'כל אשר דיבר ה' נעשה 

!'", ושפע קדושת התורה יברך ונשמע

בֹרב אורה  נוואת כל אשר ל אותנו

 וברכה.

 

נחום

ילד מתוק מכיתה א' הגיע 

הביתה לקראת ערב לאחר 

 ה"יום שכולו תורה".

ניו מאירות  "אמא" אמר ופ

 "התורה נתנה לי כח!"

את יודעת..." המשיך "

כל הרבנים "בהתרגשות, 

לימדו ממש טוב, הבנתי כל 

 "מה שלימדו!

ביום שישי האחרון דיברתי על 

אשרי העם "השלב הבא במבצע 
 ."שככה לו

 011ב זה כל ילד שיצבור בשל

שעד יום  השבוענקודות במשך 
ראשון הבא יזכה ברכיבה על 

סוסים. )בנוסף לכך ממשיכה צבירת 
הנקודות לפרסי הספרים שבסוף 

 המבצע(. 

ביום ראשון )יומיים אחרי( מגיע 
אלי אחד המתוקים : "הרב, לאיזה 

 יום ראשון התכוונת?"
 "ליום ראשון הבא"

ליום ראשון  "אה, חשבתי שהכוונה

הזה ולמדתי כבר במשך השבת 
 נקודות!"   011



 

 
 

 

  

 


