
 ערב סוכות התשע"דבס"ד 

 

 רוב שלום וברכה!, להורי ילדינו האהובים והמתוקים

שנה הולכת ושנה באה ואנו משתדלים להמשיך להתקדם ולעלות בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.  

אנו לומדים להכיר  שת של הכוחות, שלנו ושל התלמידים.כדרכה של פתיחת שנה שהיא דורשת הערכות מחוד

וגם התלמידים יחד עמנו לומדים להסתגל למערכת החדשה,  ,את כוחותינו, את יכולותינו ואת מגבלויותינו

 ולמסגרת הכוללת.  החדשים למלמדים

כבר הפכו ל"ותיקים" ומורגלים בעבודתם  ות אורך פחות זמן, המלמדיםב"ה משנה לשנה שלב ההסתגל

ברת בצורה חלקה יותר ועם פחות תקלות, אך כמובן שעדיין ישנן "חריקות" וההתרגלות והכניסה לאוירה עו

 ו"חריגות" ותפילותינו שנצא מהם מחוזקים ואנו והילדים נתגדל מתוכם.  

 (2) עדכונים מהווי התלמוד תורה  

 כל הת"תקבלת שבת ל –בתחילת השנה התחלנו באופן ניסיוני מנהג חדש בת"ת  - קבלת שבת לכלל הת"ת

ביום שישי ג' אלול התכנסנו כולנו, שרנו שירי חודש אלול, רקדנו ושמחנו וגם  שאמורה להיות כפעם בחודש.

מרן הרב זצ"ל לרגל יום פטירתו.  בהמשכו של סיפרנו סיפור על 

החודש עסקו הילדים, בנוסף לכניסתם והתרגלותם ללימודים 

 החדשים, בהכנות לימים הנוראים לצדדיהם השונים.

ימים  – מעמדי סיום שנת התשע"ג ופתיחת שנת התשע"ד

מספר קודם לסיום השנה ניתלו ברחבי הת"ת שלטים בסגנונות 
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הילדים והמלמדים התכוננו בהתרגשות לאירוע, כל ילד היה צריך 

מה הוא אמור ללמוד אצל המלמד מהי תכניתו: להרשם מראש 

לזמן  ימים מספר קודםההתרגשות הלכה וגברה...  ועם מי.  

גם בהפסקות  בלימודם המתוכנן...חברותות החלו חלק מה הלימוד

נראו ילדים המתחילים את לימודיהם מי בחצר ומי בכיתה 

שלישי כ"ח אלול, היום ביום גדולה. אחת בחברותא או בחבורה 

, עלינו כולנו לביהכ"נ "בית האחרון של שנת התשע"ג בת"ת

מדוע אנו מבקשים החזירנו 

שלמה לפניך? בפרנסה  בתשובה

אנו אומרים פרנסה טובה, 

בברכת השנים הנוסח הוא:   

" למה פה אנו  "לטובה ולברכה

 מבקשים תשובה שלמה? 

יש עוד מקום שאנו מבקשים 

ה". " רפואה שלמ  –בלשון זו 

לי אדם וביקש א פעם בא

שאתפלל עליו שתהיה לו רפואה 

שלמה, שאלתי מה קרה? והוא 

בסדר רק שן אחת  ענה שהכל

כואבת, שאלתי אותו שן אחת וזה 

הכל? אמר לי כן ובגללה אני לא 

מצליח לעשות שום דבר, לא 

מצליח לישון לא מצליח ללמוד, 

 כל הגוף סובל ממנה!

בתשובה אנחנו חייבים לחזור 

ולתקן הכל, לא להשאיר שום 

דבר שאינינו ראוי, כל רצונותינו 

 צריכים להיות מתוקנים לטובה!
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          בלימוד 

 תורה!



בר את שלמה" כל ילד עם הספרים המתוכננים ללימוד. בביהכנ"ס דיברנו על כך שיש ישיבות בהם נוהגים לח

ד' בלימוד  22סוף השנה ואת תחילתה בסדר לימוד בכניסת ר"ה וגם אנו בת"ת נסיים שנה של לימוד בעיסוק 

קול התורה נשמע היטב, חברותות, שלשות ויחידים כולם למדו  ,בלי הפסקה. התלמידים החלו ללמוד

עוד שתי דקות אחרונות  רק הוספנובלית ברירה ... את הצדיקים הקטנים בהתלהבות עד שקשה היה להפסיק

 וסיימנו.

ללימוד התאספו  מקטנם ועד גדולם תלמידי כל הת"ת :ביום הראשון של שנת התשע"דהמשך האירוע היה 

. את פרק א' של חומש בראשיתבטעמים בלימוד זה קראו כל הכיתות יחד  לפתיחתה של השנה. כאות נוסף 

העולם והרב יהודה הוסיף ודיבר עם כל הת"ת על כיתה א' לימדה את כל הילדים את השיר של ימי בריאת 

  ימי תחילת השנה וימי הבריאה. –בהם אנו נמצאים החשובים הימים 

ביום חמישי בשבוע של עשרת ימי תשובה זכינו לשמוע את דברי  – ברכת הראשל"צ בערב יום כיפור

 הראשל"צ הגר"א בקשי דורון שליט"א שדיבר בפנינו באולם של הישיבה. 

על אף שהיה קצת קשה לשמוע את דברי הרב בגלל תקלה במערכת הרמקולים הילדים ישבו יפה מאוד 

והתאמצו להאזין לדברי תורתו )פנינים מדבריו בתוך המסגרות( , בסיום דבריו הרב בירך אותנו בשנה טובה 

טהור". הילדים גם  ושנזכה שתפילותינו יתקבלו, ולאחר מכן שרנו וליוינו את הרב בשירת "אור זרוע" ו"לב

לאחר שהרב גמר את  .התאמצו מאוד )בזהירות מרובה שלא לדחוף תוך כדי...(  לזכות ולנשק את ידי הרב

 .ברים חזרנו שוב בקיצור על דבריו בכדי שכולם יזכו להבין את תוכן דבריוהד

הסליחות, היו גם את לתפילתם מאז תחילת ימי הסליחות הכיתות הוסיפו מידי יום  – מעמד הסליחות
ילדים,  033למעלה מ מד הסליחות המרכזי השתתפוילדים שקמו בעצמם לסליחות בהשכמה. במע

מרשים בעצמתו ובהתכוננות ליום  והמעמד עצמו היה 
 יום הכיפורים. -ליחה והכפרה סה

רב השכונה, הרב שמחון, כיבד אותנו בנוכחותו, לאחר שהרב 
חתם את התפילה בקבלת עול מלכות שמים הרב דיבר עם 
הילדים על כך שחשוב בימים אלו לזכור את שתי סוגי 
העבודות המוטלות עלינו בימי תשובת חודש אלול: עבודה 

, ועבודה "אני לדודי ודודי לי"המרומזת ב –שבין אדם למקום 
של חודש  בראשי התיבותגם היא הנרמזת  –אדם לחברו  שבין
 ."איש לרעהו ומתנות לאביונים": אלול

יישר כח גדול למלמדים ונשותיהם על  – ימי ההכנה לסוכות
ההתמסרות לעבודת הקודש גם בימים טרודים אלו. הכיתות 
למדו יפה מאוד באוירה משוחררת קימעא ובתוספת ניחוחות 

ו יצירות, למדו את תכני החג מהחג הקרב. הילדים עש
ערכו ביקור בשווקי ירושלים הם יוהלכותיו וביום האחרון 

 סוכות וארבעת המינים. –העטורים במצוות החג 

משמחת תורה אנו נמשיך ישר בלימוד התורה  – החזרה לת"ת
בפועל... ב"בית מדרשנו" והכיתות ילמדו בעז"ה ביום שישי, 

חג. יום זה דורש מאמץ גדול מהמלמדים )אחרי הקפות  איסרו
אנו מבקשים מאוד להשתדל  ם מהילדים.שניות ולפני שבת( וג

ולהתאמץ ולהגיע "למען לא ניגע לריק" לא המלמדים ולא 
 ההורים שזאת תפילתם כל חייהם... 

מה פירוש הפסוק "השיבנו ה' ... 

חדש ימינו כקדם" איך אנו 

מבקשים שנחזור לימינו 

ם? הרי אפילו אדם מאוד הראשוני

צדיק ודאי חטא קצת בתקופה 

 שקדמה לבקשתו?  

אפשר לבאר שהכוונה שכל אדם 

מבקש לזכות לחזור למדרגה 

שתורתו ותפילתו יהיו טהורים 

כימים  –וזכים כימי הקדם שלו 

שהיה תשב"ר שהבל פיו היה 

 הבל פה שאין בו חטא...

אתם זוכים היום ללמוד תורה 

ין בה חטא, ולהתפלל תפילה שא

ו תתפללו על כולנו שתהיה לנ

ה טובה ומתוקה ושנכתב שנ

 ונחתם לחיים טובים.
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