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 להורי ילדינו האהובים והמתוקים,

 רוב שלום וברכה!        

 להלן מעט עידכונים מהנעשה בין כותלי הת"ת. 

עיקר המטרה של דפים אלו היא, לשתף אתכם בנעשה וקורה מכוחכם 

הצוות, ואתכם ההורים להיות אחד! אנו מקוים  –ובשליחותכם, ולחבר אותנו 

בדיבור  ,שדפים אלו מוסיפים משהו לתחושה זו ונשמח להמשך הקשר והשיתוף

 להצלחת חינוך ילדינו בעז"ה.ובמעשה, 

כחלק  – ון של ערב סוכותחויות מהטיול

מימי הלימוד בערב החג יצאו כל הכיתות 
ת לחג  בשווקיה של עיר לחוות את ההכנו

קדשנו. כיתות א' וב' יצאו לשוק ארבעת 
 כיתה א' יחד. המינים שבשכונת "בית וגן"
 הדוכנים, בין עם הרב יהודה נהנו לעבור

ובמיוחד שמחו במוכר 
ההדסים שנתן להם 
ללמוד על הדסיו את 

יתה . גם כההדס הלכות
ב' נהנתה מאוד בשוק 

כיתה ג'  בבית וגן.
הרחיקה לשכונת מאה 
שערים לחוות שם את 
תחושות החג, שם פגשו 
חצרות עמוסות בסוכות 
מכל הכיוונים, בחצר 
בתי נייטין ספרו הילדים 

סוכות!  05קרוב ל
הילדים גם זכו לראות 

אדם זקן המתאמץ בסחיבת סולם לכבוד 
מצוות הסוכה וכן ביקרו בסוכה ענקית 

ן, שם גם השייכת לחסידות תולדות אהרו
קיבלו "הזמנה", מאחד החסידים, לבא 

     לשמוח עמם בשמחת בית השואבה.    

במשך החג  – לימוד ליל הושענא רבה

התכנסו מידי יום קרוב למחצית מילדי 
הת"ת ללימוד בענייני החג בסוכתם של 

בליל הושענא רבה התכנסנו כולנו הרבנים ו
רוב בלימוד זה השתתפו ללימוד מיוחד, 

ילדי הת"ת והייתה אוירה מיוחדת של 
שמחת החג ושמחת 

התחלנו התורה ולימודה. 
בשירי ההלל והחג ולמדנו 
גם שיר חדש, לאחר מכן 
עסקנו בלימוד עניינם של 

כנגד הבאים ות החג קרבנ
 ,שבעים אומות העולם

של שמיני  המיוחד קרבןוב
המבטא את אהבת  עצרת

ו וסיפרנו ה' אותנו. המשלנ
על מלך שעשה סעודות 
גדולות ומכובדות למלכי 
העמים שסביבו, ולבסוף 
עשה סעודה מיוחדת 

ום הלימוד פשוטה וקטנה ביחד עם בנו. בסי
  רקדנו כולנו זכר לשמחת בית השואבה. 

ביום שישי לאחר  – הלימוד ב"איסרו חג"

שבנו כולנו במרץ  ליל ההקפות השניות
בכיתות  תפוסהללימוד תורתנו הקדושה. ה

 וקדשתו
למשרד נכנס בבהלה כהן מבוהל מכהני 

כיתה א', על פניו ניכרת חרדה עמוקה ממה 
 ...בחצר שקרה

      הרב: "מה קרה?"
גע בציפור מה הדין של כהן שנ"התלמיד: 

 "שמתה?

 הרב: "מותר לגעת!"
כי ילד אחד נגע "התלמיד )עדיין לא רגוע(: 

בציפור מתה שמצאנו בחוץ ואני יושב לידו 
 "בשולחן...

  3עדכונים מהוי הת"ת    



הייתה כמעט מלאה, יישר 
כח גדול להורים ולתלמידים 
על ההתגייסות המרשימה... 
יישר כח כפול ומשולש 
למלמדים )ולנשותיהם!( 
שהגיעו במסירות רבה, 
אחרי לילה של ריקודי 

ולפני שמחת השבת  קודש,
ובישוליה וסידור הסוכה 

להכרת וקישוטיה... כאות 
טובה למלמדים על 
התמסרותם כל השנה 
ובפרט ביום זה הזמין הת"ת 

משפחות לכל אחד מ
המחנכים את חלק מסעודות 

 השבת. 

ביום שישי ר"ח מר  – הקפות "שלישיות"

חשוון התאספנו כולנו למסיבת ר"ח חשוון, 
מסיבה שחתמה את תקופת חגי תשרי. 
בפיתחה של המסיבה סיפרנו על הרב יוסף 

וננפלד שבהקפות היה מחלק לכל חיים ז
ילדי בית הכנסת חומשים, משניות וגמרות 
לפי לימודו של כל אחד )בראשית, שמות 

וכו'( ורוקד עם כולם ביחד 
בשרשרת ארוכה. דיברנו על 
כך שלכל אחד יש חלק 
ושייכות בתורה וגם לנו יש 

את חומש  -את החלק שלנו 
בראשית, ספר יהושע 

 ומשנה! 

לאחר הסיפור פתחנו 
בריקוד, בהקפה הראשונה 
כובדה כל כיתה א' לרקוד 
במעגל הפנימי עם 

ממש כמו  –החומשים, כל ילד וחומשו 
בשמחת תורה, ובמעגל החיצוני רקדו כל 
שאר ילדי הת"ת. בהקפה השניה התכבדה 
כיתה ב' לרקוד עם הנביאים, ובשלישית 
כיתה ג' עם המשניות. הריקודים היו 

ם, רכבות, בהתלהבות מרובה, מעגלי

 נחשים, שערים ועוד...
הרוקדים במעגל הילדים 

 מאוד התרגשו,האמצעי 
יהם אל על הרימו את ספר

בכל מיני  רבם עםיחד ורקדו 
שילובים כמו ספרי תורה. 
היה ממש מתוק לרקוד עם 

 – הילדים.  בסוף הריקודים
רקדנו  ההקפה הרביעית,

כולנו עם הספרים, שירת 
"שאו שערים" נישאה בפי 
קול בהתלהבות מרובה, 

קפצו, הילדים בהתרגשותם 
פיזזו וכירכרו והיה אפשר 

פות לחשוב שאנו ממש בהק
אשרי ההורים   ...שבישיבה

 שאלו ילדיהם!

מתחילת  – מבצע החודש "ודיברת בם"

החודש עסוק הת"ת בהתחזקות והתעלות 
בכל התחומים לקראת החורף הארוך 

, הכיתה העומד בעזרת ה' בפנינו. במבצע
כולה מקבלת מדבקה אחרי שיעור טוב 
באופן מיוחד, התחזקות בשינון, הבנה 
 טובה וידיעה מצוינת.

ת ארבעהתוכנית הייתה שב
השבועות של החודש כל 
כיתה תצטרך לאסוף 

שיזכו  ארבעים מדבקות
אותה בפרס. לשמחתנו 
הגדולה באמצע החודש 
הכיתות כבר הגיעו לסיום 

, ונצרכנו ארבעים המדבקות
 – להוסיף חלק נוסף למבצע

חלק ההגרלות, על פרטי חלק 
 ...זה תשמעו כבר מהילדים 

 – פטירת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

בימים שקדמו לפטירת הרב התכנסו 
הילדים מספר פעמים לאמירת פרקי 
תהילים לרפואת הרב, ומיד לאחר הישמע 
השמועה על פטירתו התכנסנו לומר זאת 

 .הפסקת עשר..
 

 צהלת ילדים –קולות רעש מוכר 

 מסתובבים ומשתובבים.
 .לימודשל קולות  יםשומעבמשרד 

איזו כיתה עדיין לומדת? כבר 

 כמעט סוף ההפסקה? 
בכיתה כחצי אני נכנס לכיתה, 

עומדים וחלקם  ם, חלקםילדיהמ
משננים בהתלהבות כולם ויושבים 

 את פרשות חומש בראשית. 

 אך גם שם שאר הילדים בחצר...
שני ילדים לומדים  -אותו מחזה 

איזו  בפינה זו ושניים בפינה אחרת...
 כיתה זו?

ל...  כיתה ב' מתרגשת ומתכוננת

   !יתסיום חומש בראש

 

ֶמַתח... ם ב ְּ ל ָּ ֻּ  כ 
ַתח... 'ֵחֶלק ב ֶ פ   ב ַ

ד???  חָּ יֻּ ר ַהמ ְּ בָּ ֶיה ַהד ָּ ה ִיהְּ  מָּ

 של מבצע ודברת בם( ')הודעה על חלק ב



לילדים, האוירה הייתה 
לא קלה, חלק מהילדים 
אף פרצו בבכי. דיברנו 
עם הילדים בקצרה על 
האבידה הגדולה לעם 
ישראל, על הזכות שזכינו 

ת בדור בו חי גדול לחיו
שכזה ועל כך שהקב"ה 
זיכה אותנו בשנים 

ארוכות בהם הרב חי עימנו. על כך 
שתפילותינו ודאי נשמעו ואינינו יודעים עד 

 כמה גדולה  הברכה שתבא מכוחן. 

יום למחרת הפטירה התכנס כל הת"ת 
ללימוד לעילוי נשמתו, למדנו את המשנה 

על הדברים שזוכה במסכת אבות המדברת 
להם העוסק בתורה לשמה... אוהב את 
המקום, אוהב את הבריות, ריחוק מן 

נעשה ונותנת לו מלכות וממשלה והחטא, 
... תוך כדי לימוד המשנה כנהר שאינו פוסק

וביאורה הבאנו דוגמאות לדברי המשנה 
ממה שראה דורנו 
בהארת תורתו של הרב 
עובדיה זצ"ל. בסיום 
המשנה הסברנו את 
 דבריה  "ומגדלתו

ומרוממתו על כל 
שמי שלומד  –המעשים" 

תורה לשמה זוכה 
שהתורה מכבדת את 
לומדיה ומגדלת 
ומרוממת אותם מעל כל 
רוממות של כל דבר אחר 
השייך לשאר עולם 
המעשה, וכפי שרינו 
בלויה שהיו מאות 
אלפים, הרבה הרבה 
יותר מכל לויה אחרת 
ואפילו של ראשי ממשלה 

 ושרים חשובים.
על  םפוריהיום חולקו סי

 .לכל הת"ת הרב

 – קבלת שבת כללית

ביום שישי שלאחר יום 
התאספנו  פטירת רחל אמנו

כל הת"ת לקבלת השבת 
החדשית. שרנו ביחד את 
השיר "קול ברמה". לאחר 
מכן סיפרנו על ישיבת 
"חברון" שעלתה 
מסלבודקה לחברון. 
בתחילה עלו התלמידים וכשהגיע ראש 

בה הרב פנחס אפשטיין קיבלו את פניו הישי
 באמצע הדרך בקבר רחל. 

שם דיבר הרב על עניינה של רחל המבכה 
את בניה בגלותם, ולאחר מכן אמרו כל 
התלמידים  פרקי תהילים וביחוד את פרק 
קמ"ב )שהיה נאמר בישיבה בעיתות צרה 
ואף גרם לתשועה מגזירת הגיוס של הצבא 

תשאלו את הילדים על הפרטים(.  –הרוסי 
עד שאפילו ההתרגשות הייתה כה גדולה 

גויים שצפו בבחורים הזילו  מאות תיירים
.. לאחר מכן שרנו דמעות.

את השיר "קול ברמה" שוב 
וסיפרנו על בכוונה גדולה, 

הקמת ישוב חדש בארץ 
 –שנה  05ישראל לפני כ

הישוב "חצר אדר" שבחבל 
העיר ימית תובב"א. על 
ההתמסרות הגדולה לישוב 
א"י, השמחה בקיום מצוה 
זו ועל שירת "ושבו בנים" 

 גם אנו, ששרו שם. סיימנו
בריקודי ושבו בנים ושיר 

  ושננתם לבניך. –המבצע 

בשבועות הקרובים 
מתוכננים בעז"ה ישיבות 
צוות פרטניות על כל אחד 
ואחד מילדינו. הורים 
שרוצים לעדכן אותנו 
באיזשהו עניין, מוזמנים, 

                בשמחה!  כרגיל, 

 על יהושע חזרותשיעור ראשון של 
 )כיתה ג'(

 
הרב עומד להיכנס לכיתה... הרב קצת 

האם  –חושש... שיעור ראשון של חזרות 
 הרב יצליח לסחוף את הכיתה?

 הרב נכנס לכיתה, אני יושב למטה...
ת נגינ, קול הקולות הולכים וגואים

תוך כדי הלימוד הפסוקים מתחזק... 

לא ויתרו על השיר של הרב  הילדים
 "הלא ציויתיך..." –מאיר 

לאחר כחצי שעה אני שומע את הילדים 
מתחילים שוב בקול את ספר יהושע 

 ...מתחילתו

אני נכנס לכיתה להבין את פשר העניין... 
הילדים עומדים,  –המחזה הניצב לעיני 

, הנביאים קורנות מאושר, פניהם צוהלות
 פרי עמלםסגורים והם מראים לרב את 

מהשנה שעברה... פרק א' מסתיים ופרק 

 ...לו בעל פה ומתגלגל ב' ממשיך
האוטובוס המתקרב היה הדבר היחיד 

 ההתלהבות... שיכל לעצור את

   לימוד לע"נ 

 זצ"להרב עובדיה יוסף מרן 

 משנה א -פרק ו מסכת אבות 
 , ה  מָּ ה ִלש ְּ ֹורָּ ת  עֹוֵסק ב ַ ל הָּ י ֵמִאיר אֹוֵמר כ ָּ ַרב ִ

הזֹוֶכה  ב ֵ ִרים ַהרְּ בָּ  ...ִלדְּ
 

 )חלק מדף הלימוד שחולק(
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