
 התשע"ד כסלוכ' בס"ד 

 
 

 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים!
 

ענין ימי החופש שהילדים  ,חיזוק בת"ת והיא על נקודה שצריכה עוררבראשית הדברים ברצוני ל
 "לוקחים" מידי פעם )תופעה שקצת התרבתה בזמן האחרון(. 

ככלל נראה לי שהדבר הינו רצוי וטוב שכל הורה יעשה את חשבון היכולת והצורך של בנו באופן פרטי 
יצא קצת מהמשקל הנכון והת"ת צריך להיות גמיש יחסית בתחום זה. אך תחושתי שבזמן האחרון הדבר 

אך  (. כשילד צריך חופש הדבר ודאי נצרך,שאינם רואים את התמונה הכוללת )שלא באשמת ההורים
כשישנה "אוירה" שצריך חופש, הדבר מחליש את הילדים. הילדים ב"ה שמחים בת"ת והצורך בחופש 

 ".מֹוָדהנהפך להיות "
אז מה עושים? לו הייתי יכול הייתי גוזר "עוצר יציאות" בשבועות הקרובים, אך כיון שיש כאלו שבאמת 

שקילת העניין הן מצד הצורך ת בנו. צריכים אני מבקש שכל הורה ישקול היטב לפני שהוא "משחרר" א
גם במקרה  באותו יום ולאחר זמן. –הפגיעה הציבורית שיש ביציאה זו צד של בנו, והן מהאמיתי 

 שמחליטים לצאת עדיפה יציאה לתכלית מוגדרת: מסע קניות בעיר, טיול וכדו' ולא סתם יום חופש.
כאבי ראש וכו' באמצע שעות הלימודים )בעיקר בכיתה ב' וג'(  כאבי בטן, עניין זה נכון גם לגבי מחלות,

אפשר גם לומר לילד שכדאי שיתייעץ עם המלמד אם הוא צריך  –שגם דבר זה הינו מחלה מדבקת בד"כ 

 (ללכת הביתה או שמספיק טיפול בת"ת )מנוחה, כוס תה או... ריצה בהפסקה
 להלן עדכונים מהווי הת"ת:

 

  4עדכונים מהווי הת"ת  
 

  

סיימנו בס"ד  – מבצע ודיברת בם

את חודש חשון כשעיקר עניינו היה 

התחזקות בלימוד. כל הכיתות 

התקדמו מאוד ב"ה במשך החודש 

הן בצד הלימודי והן בצד המשמעתי 

 וסדרי הת"ת. 

בסיום החודש, לאחר שכל הכיתות 

עמדו במשימותיהם וקיבלו את כל 

המדבקות שהיה צריך )ואף יותר 

מכך(, קיבלה כל כיתה ערכת 

משחקים לשידרוג מערך המשחקים 

כסליו  בחצר וכפתיחה לחודש

בניית הקשר שהנושא החודשי בו הינו 

 .באופן ראוי ונכון חברתיה

    

 
 

לקראת סוף  –סיום פרשת בראשית 

חודש חשוון חגגה כיתה א' 

בהשתתפות כל בני המשפחה את 

סיום הפרשה הראשונה וקבלת 

הסידור. את המעמד כיבד בנוכחותו 

על . מו"ר רה"י הרב עמיאל שליט"א

שמחתו  הניכרפניו של הרב 

 במתיקותם של הילדים והרב אף 

אותו לכל  שיזמינו מהילדים ביקש

 ...סיום שיהיה להם והוא ישמח לבא

 

כל ישראל חודש " –כסליו חודש 

", בחודש זה אנו מתמקדים חברים

בהמשך הבנייה של מערך היחסים 

החברתיים שבין הכיתות ובתוך כל 



כיתה וכיתה. )דבר שנעשה במשך כל 

השנה, אך בתקופה זו באופן יותר 

חלק מההתמקדות הינה  ממוקד(.

חיזוק המשמעת  –בסור מרע 

והכללים בעניינים שבין אדם 

לחבירו, ועיקר 

הפעילות היא בבניית 

האוירה החברתית 

בצידה  המתאימה

  החיובי.

 

 –משחק סימני דרך 

פתיחת חודש "כל 

ישראל חברים" 

הייתה בראש חודש. 

את מסיבת ראש 

חודש הקבועה 

החליפה הפעם 

"פעילות" של כל 

יחד. )את  הת"ת

הריקודים שהחסרנו 

במסיבת ר"ח השלמנו 

כמה ימים לאחר 

מכן בסיום של חומש 

 הפנימי שהיה בראשית

לילדי הכיתות( 

הפעילות הייתה מאוד מהנה 

ונהנינו במיוחד מהשותפות והאחוה 

 ההדדית.

המשחק התחלק לשלושה חלקים 

בכל חלק כיתה אחת הובילה 

מקדימה וסימנה לשאר הכיתות 

ך לצעוד בעקבותיה. תוך סימני דר

גם  כיתה השאירהכדי המעקב ה

מסלול פתקי משימות ובסוף כל 

היו צריכים ילדי שתי הכיתות 

למצוא את מחבוא הכיתה 

 המובילה.

מסלול מורכב שעבר המסלול היה 

בסימטאות היפות של שכונת עין 

מהת"ת  –כרם 

לכיוון עין סוף 

ומשם עד סמוך 

למעיין מרים 

ת וחזרה לכיוון הת"

דרך יער עין כרם. 

המשימות גם הן 

תרמו לאוירת 

 –הקירבה והחיבור 

עשיית פירמידה 

מכל הילדים, 

הרכבה של ילדי 

כיתה א' על 

כתפיהם של ילדי 

כיתה ג', ריקודים 

, יצירת משותפים

 "מריצות" וכו' וכו'.

 

בסיום המסלול 

הרגשנו כולנו עד 

שמחים כולנו כמה 

בהיותנו חבורה אחת גדולה 

   ומלוכדת. מאוחדת

התרגשות  – סיום חומש בראשית

גדולה אפפה את הת"ת מתחילת 

החודש לקראת "הסיום הענק" של 

חומש בראשית, כיתה ב' התכוננה 

וכל הת"ת ליוה  רבות לסיום זה

 את הכנותיהם.

מי שייכנס לכיתה א' יחשוב 

פעמיים אם לא התבלבל 

בתאריך... החנוכיה כבר דולקת 

 י החג.וכל הכיתה שרה משיר

האמת שהרב יהודה התלבט 

שנה אם לעשות את "מבצע ה

השינונים" מכיון שבשבועיים 

האחרונים קולה של הכיתה נסק 

פלאות, והיא התחזקה מאוד 

 . השינוניםבעניין 

אך בכל אופן כעניינו של חנוכה 

, הוחלט בו מוסיפים והולכים

בכל פעם  שהמבצע יתחיל.

שהכיתה משננת בהתלהבות 

הנרות מודלקים, כשהמטרה 

היא לגמור את נרות החנוכיה 

עד חנוכה. כמה נרות עוד 

נשארו? תשאלו את ילדי 

 הכיתה. 



 –כיתה ב' זכתה לכמה סיומים 

 בעת ההגעה ,בכיתהראשון סיום 

בפעם הראשונה לפסוקי סיום 

  החומש.

סיום נוסף רכובים על כתפיהם של 

ישיבת "שלום 

לאחר  –בנייך" 

הבנת הפסוקים. 

יחד נחוג עוד סיום 

 – עם כל הת"ת

בסעודת  שהשתתף

מצוה וריקודי 

שמחה במקלט 

 שליד הת"ת.

ולבסוף הסיום 

המרכזי שנערך 

בביהכ"נ "בית 

שלמה" בהשתתפות 

מו"ר הרב מרדכי 

שטרנברג שליט"א 

שבירך את הילדים 

להם את וחילק 

 החומשים.

המשך ה"סיום" 

נחגג בתהלוכה 

במתחם קבר רחל 

 ותפילה סמוך לו.

  

 – סיום חומש שמות

גם במעונם של כיתה ג' שרויה 

השמחה לרגל סיום חומש שמות. 

ביום בו הם סיימו את החומש חגג 

כל הת"ת את מעמד סיום החומש 

של כיתה ג' יחד עם התחלת חומש 

חד של כיתה ב'. כולנו סעדנו י

ולאחר מכן רקדנו ושמחנו. היה 

נפלא לראות את השמחה הגדולה 

של כל כיתה בשמחת חברתה ושל 

 כל הכיתות יחד בשמחת התורה.

במהלך סיום זה שמענו גם דברי 

תורה ממורם ורבם 

של כל הילדים 

הרב  –משנים עברו 

שמעון אנסבכר שדיבר 

עם הילדים על 

השמחות המיוחדות 

שהתברך בהם חודש 

חנוכה וחנוכת – כסליו

המקדש ועתה זוכה 

החודש גם לשמחת 

 הסיומים.

דיברנו גם עם 

הילדים על מאמר 

חז"ל "המתחיל 

במצוה אומרים לו 

שמי שזוכה  –גמור" 

להתחיל במצוה הוא 

מתמלא בשמחת 

המצוה וקדושתה 

ולכן אומרים לו 

שימשיך בהתלהבותו 

עד שיזכה לסיומה. 

אנחנו בת"ת זוכים 

לחגוג באותו יום את 

ההתחלה ואת הסיום להראות את 

תה חיבתנו ושמחתנו במצוה מתחיל

 ועד סופה )שאין לו גבול( בעז"ה...

במסיבה זו הפתיעה כל כיתה את 

חברותיה בפתקי ברכה ומזכרות 

כיתה ב' הולכת להפיל את 

 חומות יריחו

ארון  הברית ובדיו )ארגז 

מחובר לענפי עץ בשני צידיו( 

נישא ע"י הכהנים בראש 

השיירה אחרי חיל החלוץ. 

התוקעים  אחריו כהנים

בשופרות, ואחריהם כל העם 

בדומיה  נושאים חרבות וצועדים

ממתינים להנתן האות ע"י 

 יהושע.

הילדים מקיפים את חומת הבנין 

ובהשמע הקול כולם מריעים 

בקול רעש גדול, החומה 

)כמעט( נופלת וכל העם נכנס 

 להלחם באנשי העיר.

ב מתיקותם, וילדי הכיתה בר

את הגדילו לעשות ואף איפרו 

עצמם והוסיפו צבעי הסוואה 

ע"מ שלא יתגלו בהכנסם 

 ..לעיר.



לכבוד הסיום וההתחלה, דבר שתרם 

 רבות לאוירה החברתית.

כיתה ג' עכשיו בעיצומה של חזרה 

על כל החומש ובעז"ה בחנוכה 

יתקיים ה"סיום" בהשתתפות 

 המשפחות.

חברותות בין 

 כחלק –הכיתות 

מנושא החודש 

ערכנו פעמיים 

לימוד חברותות 

 משותף בין הכיתות

. בענייני חנוכה

הרעש שנשמע בשעת 

הלימוד היה ממש 

כרעש של  בימ"ד 

, וכל אמיתי

הלומדים התברכו 

מלימוד זה הן 

הגדולים והן 

 . הקטנים

  

 משחק כדור הקפה

כל הת"ת יחד יצא למשחק "כדור  –

. התחלקנו הקפה" במגרש הכדורסל

בוצות מעורבבות והיה שיתוף לק

פעולה מלא בין כל קבוצה בפנ"ע 

וכן בשמחת שתי הקבוצות זו בזו. 

המשחק הראשון היה בעיקרו משחק 

ללימוד הכללים ועתה מחכים 

 כולם לפעם הבאה...

האחרון  בשבוע -"משחק ֶסְריֹות" 

הת"ת כולו מסתובב ומתגלגל 

סביב משחק שהגה הרב מנחם 

)דומה למשחק רביעיות(. כל כיתה 

קיבלה בתחילת  המשחק ארבעה 

פתקים מֶסריות שונות, בכל פתק 

ישנה משימה העוסקת בענייני בין 

אדם לחברו אותה צריך לבצע בעל 

בין המשימות: להתקשר הפתק. 

לחבר שלא נמצא, לסדר את החצר, 

לעזור להורים, 

לעלות בנחת 

לאוטובוס, לחייך 

לחבר עד שתשמח 

 אותו ויחייך בחזרה.

)משימה קצת 

אחד  – מסובכת

הילדים לאחר סיבוב 

ארוך בחצר חזר אל 

הרב: "הרב אני 

מחייך לכולם ואף 

אחד לא מחזיר לי 

הכיתות   (חיוך...

כולן צריכות להשלים 

את הסריה שבידן ע"י 

שהן מחפשות את 

הסריה  פתקי שאר

בכיתות האחרות ותוך כדי זה הן 

צריכות לבצע את המשימות )קצת 

מורכב... גם אני לא לגמרי 

הבנתי... אבל התלהבות הילדים 

מרקיעה שחקים במיוחד בעת חיבור 

סריה(. נכון ליום חמישי לכיתה ג' 

יש שלוש סריות ולשתי הכיתות 

 האחרות יש שתיים לכל אחת. 

 

 

 נוכה שמח!שבת שלום וח           

 נחום אריאל                  

 הפסקת עשר בחצר הת"ת

"אמר רבי עקיבא ואהבת 

לרעך..." "אשריכם! אשריכם! 

 אשריכם.. יסדת עז!"

אשריכם! אשריכם.. "אשריכם! 

יסדת עז!" ההתלהבות בחצר 

ה, הכיתה הראשונה אספה גדול

כל הכיתות ו סריה שלמה,

מתלהבות ורוקדות... מכאן 

ואילך )כמעט תמיד( זה הסדר 

הקבוע בזמן שאחת הכיתות 

כשהמובילים  זוכה בסריה.

הינם  בהמצאת המנהג המרכזיים

 ילדי כיתה ג' נ"י...

 


