
  התשע"ד י"ח טבתבס"ד 

 

5י הת"ת עדכונים מהוו  
בחג החנוכה  -סיום חומש שמות

חגגנו את סיום החומש ע"י כיתה 

בתפילת שחרית ג', האירוע התחיל 

בביהכ"נ "אהל  של ר"ח וחנוכה

בנים האבות ואבשלום" בנוכחות ה

גם יחד. משם המשכנו לסעודת 

ה"סיום" באולם של הישיבה עם כל 

מד היה המעמשפחות המסיימים. 

ה  בהשתתפות  ָּ  ַרב 

של מעלה 

אדומים הרב 

יהושע כ"ץ 

שליט"א. הילדים 

המסיימים הנעימו 

בשירת "מקהלה" 

בשירים חדשים 

שלמדו לרגל 

האירוע. השירה 

הייתה בהתלהבות 

ובשמחה שהוסיפה 

רבות לרושם של 

 המעמד.

ב -כיתות א

הפתיעו את ילדי 

כיתה ג' 

בהצטרפותם לריקודים שבסוף 

המסיבה. המחזה היה מרנין לראות 

את הילדים המסיימים נישאים על 

כתפי אבותיהם במעגל, ובתוך 

 ב-שמחו ושימחו ילדי א המעגל

. וך של כל הילדיםבחילזון אר

 נהנו הילדים לחדשבסיום האירוע 

שנתרמה  "את מכונת ה"ים בם בם

                    לת"ת.   

 

בחג החנוכה למדו  -אירועי חנוכה

וכן  ילדים בהתמדה מענייני החגה

חלק מסדר הלימוד הרגיל. בכל יום 

נהנו הילדים מסעודה משותפת 

שניתנה ע"י הת"ת 

ומדברי תורה שנאמרו 

 ע"י הילדים. 

 יישר כח גדול לילדים

ולהורים על השותפות 

של הילדים המסיבית 

 בימי לימוד אלו. 

הטירחה על כמו כן 

הרבה של רוב ככל 

ההורים בהגעה ללימוד 

ה"אבות ובנים" 

גם  ,חנוכההולמסיבת 

היא מחזקת את תחושת 

השליחות של המלמדים 

כהמשך ישיר לעבודת 

 הקודש של הבית.

 

זאת גם הזדמנות להודות להורים 

יחסות בכובד ראש על ההענות וההת

למה שנכתב בדף הקודם בעניין 

הפרזה שימת לב יתירה ביחס ל

לקיחת ימי החופש, ואכן ניכר ב

 שינוי בעניין. 

. 



ביום האחרון של חנוכה זכינו 

מנהג מנהגנו", "להמשיך את 

-) בעבר בירושלים עיה"קבו שנהגו 

ידענו על כך לא  ,ראו מסגרת

( לעשות סעודה כשהתחלנו אותו

ביום זה לילדי התשב"ר. כל הת"ת 

סעד יחד את סעודת הצהריים 

ולאחריה חולקו התלמידים לארבע 

קבוצות ושיחקנו במקלט משחק 

מיוחד לחנוכה. 

המשחק היה 

משחק סולמות 

שהוכן  וחבלים

ע"ג הרצפה, 

כשחיילי הקבוצות 

דובי,  של )בובות

ארנב וכו'( 

דים על צוע

המשבצות ובדרכם 

ים בנוסף גשנפ

 לסולמות

גם  ולחבלים

–בפתקים שונים 

הפתקים הינם של 

משימות/ חידות/ 

שאלות בהלכה/ 

בסיפור ניסי 

הכל  ,חנוכה ועוד

   תלוי לפי הצבע שעליו נפלו..  

במיוחד  ,הקבוצות כולן נהנו מאוד

 –ששימחו את כולם  מהמשימות

 ועוד. שונים הצגות, שירה בקולות

לקראת ימי החורף  -ביאת החורף 

הברוכים שבאו אלינו קנה הת"ת 

שיתנו מענה לצורך  משחקים שונים

לשחק בתוך הבנין. הת"ת חולק 

למקומות שונים כשבכל מקום 

משחקים במשחקים אחרים: דוקים, 

קלפים, רביעיות, משחק הזיכרון 

ועוד. המקלט הוגדר כמקום 

למעוניינים להמשיך ולשחק 

ם יגיעו ם הקרוביבימי במשחקי חצר.

שייתלו ברחבי  בעז"ה מקרני חימום

 הת"ת. 

עם בא  –ברכת הגשמים 

הגשמים הראשונים בחג 

לאחר תקופה  ,החנוכה

ארוכה בה התפללנו 

להגעתם, יצאנו כולנו 

להודות לה' ולברך את 

ברכת הגשמים. ברכנו 

את הברכה ולאחריה 

 רקדנו ושמחנו. 

 

בראשית  –ימי השלג 

הדברים נפתח בברכת 

יישר כח גדול למלמדים 

ולנשותיהם  על 

מסירותם הרבה בימי 

הלימוד האלו, לימוד 

בתנאי שדה, וכשכל ילדי 

 ה מחכיםהמשפח

בבית. ברכת  לאחיהם

 התורה תחול עליכם ועל ביתכם.

ללימוד בימי השלג ישנו טעם  

מיוחד, טעם של לימוד בזמן בו 

כולם לא לומדים, טעם של לימוד 

ואכן יש בימים אלו  ,מרצון חופשי

התלהבות, שמחה וחדוה מיוחדת 

כמובן  בלימוד ובמה שעוטף אותו.



 ותשישנם גם קשיי השינוי ואי הקביע

וההפרעות הנובעות מהם, אך 

פרטים אלו בטלים באוירה הכללית. 

הכיוון שלנו בימים האלו היה 

שאיננו רוצים שימים אלו בהם 

הילדים מרגישים קצת אוירה של 

את הלימוד  יַַהְפכו  חופש בבית 

למעיק, לימוד שהפסדו רב על 

לכן השתדלנו מאוד לצאת  שכרו.

מימים אלו עם טעם של עוד, ימים 

שבהם מי שלא בא הפסיד ולא 

 להיפך.

רוב הת"ת הגיע סיכום הימים הוא ש

בימים המועטים  07%ללימוד )כ

(, היו ילדים במרובים 07%ומעל 

 –שהגיעו אפילו מרחוק ברגל 

הלימוד בימים מקמ"ש ומקמ"נ! 

אלו מורכב משני שיעורים ושתי 

 הפסקות. כשהלימוד עצמו הינו

היו כיתות יתירה,  בהתגברות

שהספיקו אפילו יותר מקצב הלימוד 

 הרגיל.

ה באופן  ההפסקה הראשונה ֹיֲעדָּ

קבוע למשחקי שלג 

 התכבדנו ובסיומה

במשקה חם )תודה 

לישיבת "אור ברוך" 

באחד  שכיבדה אותנו

במרק מעשה  הימים

ידיה, וכן לתלמידיה 

ששימחו את כולנו 

במלחמת כדורי שלג 

שנחתו עלינו ממרומי 

וההפסקה הישיבה(, 

ה  השניה בסיום היום ֹיֲעדָּ

בתוך המתחם:  ים שוניםלמשחק

"משחק הכיסאות" בגירסה מיוחדת 

בה כל אחד צריך להזמין את חבריו 

לשבת עמו ועל גביו על מעט 

תארו לכם את  –הכיסאות שנותרו 

כל הת"ת כולל המלמדים ישובים 

על שמונה כסאות...   "משחק 

מחבואים" בעלטה מוחלטת עם 

נים כשהמלמדים עוצרים את פנסו

 הילדים ושמים אותם בבית הכלא.

הודי זכינו גם ל"יבאחד הימים 

את חמם מארה"ב" שעזר לנו ל

 בתרגילי ריצה ומשחק שוניםהגוף 

 .ומשונים ואת הנפש בבדיחה והיתול

בנוסף לפעילויות השונות בהפסקות 

הילדים נהנים גם מהפתעות ומיני 

  מתיקה שונים.

סיפור לקריאה  צירפנו לילדים

שנכתב בהשראת הלימודים בת"ת 

בימים אלו ומסירות הילדים 

וההורים להגיע ללימוד. )למי 

שמתקשה מילדי כיתה א' אפשר 

 שההורים יקריאו חלק כפי הצורך(. 

 



  מספר עדכונים טכניים:

  הת"ת רכש מערכת רב קוית של

טלפונים ולכן מעתה יש טלפון 

מיוחד המוצב מחוץ לחדר 

ם ומיועד לשיחות המלמדי

התלמידים. המספר של הקו הוא 

)אותו דבר כמו המספר  70-7575000

מלבד הסיפרה  70-7575006הקודם 

האחרונה. המספר הישן נמצא בתוך 

החדר ומיועד למי שצריך את 

המלמדים. בשעת הצורך אפשר 

לתלמידים דרך  כמובן להתקשר

  (המלמדים.

 בזמן הסופה השתמשנו מספר

בשליחת הודעות באופן פעמים 

מי  דרך מערכת ממוחשבת. קבוצתי

 עדכןדעות אלו נא לשלא קיבל הו

 את מספר הפלאפון שלו אצלנו

כמו כן  .ע"מ שנכניס אותו לרשימה

מי שאין לו יכולת לקבל מסרונים 

או שיקבע  אי שיעדכן אותנו בכךכד

עם משפחה שתעדכן אותו באופן 

 .קבוע

קיבל בתרומה מתקן  הת"ת

בם -בם-יםלהכנת מקלות סוכר )

לידיעת ההורים  .(בשפת הילדים

כמות הסוכר של מקל  –המודאגים 

ככמות הסוכר בכוס תה, אחד הינה 

פחות משתי כפיות! כך שגם לבבכם 

יכול לשמוח, ולהצטרף לשמחת 

 הילדים...

 השבוע שאושרנו כמוסד  התבשרנו

רשמי במדינת ישראל. בכל מהלך 

הגשת הבקשה ואישורה ראינו 

סייעתא דשמיא וברכה מרובה, 

בתחילה  –התהליך לא היה פשוט 

הגשנו בקשה להיות מוסד "מוכר 

שאינו רשמי", לאחר הגשת הבקשה 

וקבלת חלק מהאישורים הובררו 

לנו יותר ההבדלים ברמת הפיקוח 

ויכולת ההתערבות של משרד 

החינוך במוסדות המוכר שאינו 

על אין התערבות( רשמי )אף שבפו

ובעקבות הדברים שהתבררו ישבנו 

עם רבותינו הרב עמיאל והרב צבי 

שליט"א והם נטו שעדיף לקבל סמל 

מוסד במסגרת מוסדות הפטור, 

חו ת. ָּ  בהם הפיקוח פ 

כשהגשנו את הבקשה לשינוי בקשתנו 

ממוכש"ר לפטור, אמרו לנו מביני 

דבר שהסיכויים שיסכימו קלושים 

שרד החינוך ואכן הפקידים במ

הדבר נוגד את "הבהירו לנו ש

ואין לכך סיכוי,  "מדיניות המשרד

ואם אנחנו רוצים אנו יכולים ללכת 

לערעור אך גם שם אין כ"כ סיכוי. 

אך למרבה הפלא התברר לנו 

פתאום שהבקשה עברה למחלקת 

הפטור ולאחר כמה זמן גם 

אושרה... אישור שפעמים רבות 

 מתעכב במשך מספר שנים.

יישר כח גדול לאריאל פופוביץ' 

שהתחיל במלאכה והשקיע שעות 

וימים להצעידה כברת דרך נכבדת, 

ולחיים וידברג שניהל את סיומה 

ובמאמצים מרובים הביאה לידי 

 גמר.
יהי רצון שנזכה שכשם שהסכימו על ידינו 

ב"ישיבה של מטה", כך נהיה ראויים לעשות את 

יסכימו עלינו תפקידנו ואת מלוא משימתנו ונזכה ש

 בישיבה של מעלה. אכי"ר!


