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 הורים יקרים, שלום וברכה!

אריאל קמינצקי, אברהם יצחק  –בשבוע שעבר קיבלתם מכתב מוועד ההורים. ברכותינו ותודותינו לוועד 

 ומשה שטרנברג על מוכנותו לסייע בעדנו ובעדכם ההורים. נוביק

בד"כ, עיקר תפקידו של הועד הינו להיות שליח שלכם ההורים, לחוות את דעתכם בפני הצוות.  פה, כך תקוותי, 

שאין הדבר נצרך כל כך, הנכם מוזמנים לומר ישירות את דבריכם בכל עת ובכל שעה )כמובן שבמקום שאחד 

ח לו יותר(. אלא עיקר וצורך לפנות דוקא דרך הועד, נשמח מאוד שיעשה זאת באופן הנמההורים מרגיש 

תר תוקף לאחריות ההדדית תת ימטרתו של הוועד הינה להוסיף לחיבור ולקשר, לאחד ולחבר את הכוחות, ול

 ולנשיאה המשותפת בעול. 

 אני אפרט קצת יותר למה התכוון המכתב בעניין השותפות החינוכית: 

ןהדבר מוסיף מאוד לכיתה כולה ובפרט  ,מאוד שההורים יתרמו מכוחם וכשרונותיהם לילדים נשמח של...  ַלב ֵּ

. זה דבר שיכול ללמדנים הקטנים לשאול כמה שאלות, להוסיף שירות ותשבחות –לדוגמא: להשתתף בסיום 

להוסיף סיפורון חלקו  , ומי שיכוללהוסיף לנו המון וגם הורים בלי זקן שיבה יכולים לתרום בזה את חלקם

לכיתות בין בתחום היצירה בין בתחום הבישול,  ,. אמהות שיכולות לעשות פעילות יצירתיתיוכפל מן השמיים

סיפור/ שיחה /  –ב )וכן אבות לג'( יועילו לנו מאוד. הורים שיש להם רצון לעסוק באיזשהו נושא חשוב -א

 פעילות נשמח מאוד שיתרמו לנו מאונם ומרצם! 

 קדימה אנחנו והילדים שלכם מחכים... אז,

 וגם מי שלא יפנה מעצמו, כשנתקשר לבקש נא אל תשיבו את פנינו ריקם...

 

6י הת"ת עדכונים מהוו  
מזה זמן מלווה אותי תחושה שבדפי 

ה"מהווי" ישנו טעם מסוים לפגם, 

שכן המעיין בהם נראה לו שאלו 

הם פני הת"ת, בעוד שהאירועים 

המוזכרים בדפים אלו הינם רק 

הרקחות והטבחות שסביב הלימוד 

)שכמובן גם מוסיפות הרבה מאוד 

ללימוד ולִחיות שלו(. אך עיקרו 

עצמו  וליבו של הת"ת הינו הלימוד

 שאת רושמו קשה מאוד להעביר...

לכן החלטתי לפתוח הפעם בנתונים 

היבשים השייכים לסדרי הלימוד 

 הרגילים: 

כיתה א' נמצאת בסיומה של פרשת 

"וירא". לא מזמן היא חגגה את 

הולדת יצחק ואירחה את "מלך 

יריחו" שבא להשתתף עמם בסעודת 

ִהגמל יצחק. הכיתה החלה לא 

החומש והם מזמן בחזרות על 

 נמצאים בהם באמצע פרשת נח. 



ההתמקדות בשבועות האחרונים 

 –בכיתה זו הינה בנושא המשמעת 

לאחר חודשים של עליה הדרגתית 

מגן לכיתה, היה נראה שהגיע הזמן 

לכניסה לסדרים של כיתה באופן 

מוחלט, וב"ה ניכרת התקדמות 

משמעותית בתחום זה. בעברית עם 

ללמוד  המורה שירה הכיתה סיימה

את כתיבת האותיות באופן מרובע, 

 ועתה הם מתחילים כתב עגול.

כיתה ב' נמצאת בסיומה של פרשת 

"וארא" וזכתה השבוע לסיים את 

חומש בראשית בחזרות. את ה"סיום" 

תציין הכיתה בעריכת 

עונג שבת בשבת זו. 

הכיתה מתקדמת גם 

בתפילת שמונה עשרה 

ותפילתם מרשימה את 

רצון יהי  –כל רואיהם 

שיזכו להתמיד ברצינות 

תפילתם כל ימי 

 חייהם.

בלימוד הנביא עסוקה 

הכיתה ב"אלבום ספר יהושע" אותו 

הכין הרב מאיר. תוך כדי הלימוד 

הילדים מקבלים משימות שונות, 

חידות מחכימות, שאלות ומדבקות. 

 שכולם יחד מתחברים לאלבום.

 

כיתה ג' נמצאת בתחילת פרשת 

שמיני, ובחזרות היא מתקדמת 

ומצויה יחד עם כל עם ישראל 

בפרשת יתרו. הכיתה חוזרת כל 

שבוע על פרשת השבוע עם הרב 

אורי, ובנוסף ישנה חזרה נוספת עם 

הרב מנחם מידי יום שישי. בחומש 

ויקרא הכיתה צלחה את נושא 

הקרבנות בעזרתו של הרב אורי 

דמים לעיסוק ועתה הם מתק

בנושאי הטהרה שבחומש. בנביא 

הכיתה מתכוננת למסיבת חצי ספר 

שופטים שתערך בקרוב ולכבודה 

הכינו הילדים חוברת מפרי ידם 

בענייני תקופת השופט גדעון. 

במשנה הילדים נמצאים באמצעה 

של מסכת תענית, כשאת מסכת 

ברכות יודעת הכיתה כמעט בעל 

נים פה. מכאן והלאה נמשיך בעידכו

 הרגילים:

בראש  –מסיבת ר"ח 

התכנסנו  חודש שבט

כולנו למסיבת ראש 

חודש. ביום זה 

התרגשנו ושמחנו 

בבואם של ילדי כיתה 

א' של השנה הבאה. 

ילדי גן יעל הגיעו 

לכיתות ע"מ לומר 

יחד עם כיתה א' את פסוקי 

הבריאה כחלק מהתרגשותם 

 לקראת ה"סיום" בחברון.

קידם את בואם  כל הת"ת יחד

במגרש  עימם חקבברכה ויצא לש

לאחר מכן במשחקי במשחקי ריצה ו

התרשמנו מכמות כולנו  .חברה

! , 08)כמעט  –הילדים הגדולה 

 72כיתה א' של שנה הבאה מונה 

גם נהנינו  ילדים( ובסוף היום

רקדנו מהכמות הגדולה בזמן ש

 במסיבה.כולנו יחד 

בת הכותל בסיום המפגש עם ראש ישי

הרב ברוך וידר שליט"א אמר לי הרב: 

תדע לך שלפני שנכנסתם הצטערתי 

מאוד, לא הבנתי למה הסכמתי, החצי 

שעה שהייתי אתכם זה היה החלון 

היחיד בסדר היום שלי שיכול הייתי 

להכנס לביהמ"ד, להיות עם 

 התלמידים...

אבל עכשיו אחרי שראיתי את הילדים 

ת זו ללמד אני כל כך שמח.. איזו זכו

 ילדים כאלו... 



בתחילת המסיבה כולם רקדו סביב 

גן יעל לכבוד סיום חומש בראשית, 

חלק מהזמן הם אף נישאו על 

הכתפיים, ולאחר סבב הריקודים 

הראשון התחלנו לעסוק בנושא 

ברכות, לרגל סיום מסכת  –החודש 

 ברכות ע"י כיתה ג'.

בין ריקודים לריקודים הפסקנו 

בברכה על מאכלים שונים לפי 

ג"ע א"ש. בברכות הסדר מ

הראשונות בירך כל אחד בעצמו, 

לאחר מכן כל כיתה בירכה יחד 

בקול בכוונה ובנעימה, 

ולסיום בירך כל הת"ת 

 יחד.

במהלך המסיבה שמעו 

 הילדים סיפור על רב

שכונה הסמוכה לגן 

שבאהבתו  החיות,

לברך וברצונו להודות 

לה' ביקש ממנהל גן 

החיות ה'ספארי' להשיג 

ציפור  –את הקיפוף 

משונה שלסתותיה ולחייה דומים 

לפני אדם )יש אומרים שהכוונה 

לינשוף(, ומברכים על ראייתה ברוך 

משנה הבריות. המנהל נעתר 

וחיפש במקומות שונים  לבקשת הרב

בעולם חיה הדומה לתיאורו של 

הרב. לכשמצא הודיע לרב, והרב 

 הזדרז בשמחה לבא ולברך.

ש בשבועיים שעברו מאז תחילת החוד

עסקו הכיתות בהבנת עניינם של 

הברכות, הכרת הטובה וההודאה 

לה'. וכל כיתה תרמה את חלקה 

לחידוד הנושא: כיתה א' הקימה 

דוכן ברכות והזמינה את הכיתות 

לברך בכל פעם ברכה אחרת. כיתה 

ב' הכינה שלט גדול ויפה המעטר 

את הת"ת בברכות השבח למיניהם 

יישר כח לילדים ולהוריהם על  –

  ההשקעה! וכיתה ג' שלחה משימות,

חידות ושאלות הקשורות לברכות 

 לשתי הכיתות האחרות.

מיום ראשון אנו עוברים לחלק 

נוסף במבצע, חלק בו נדרשת 

עזרתכם וסיועכם בתמיכה ועידוד 

מהבית ליישום הנלמד 

הלכה למעשה: לזכור 

לברך לפני ואחרי 

ולברך לאט בקול 

ובכוונה. הדף המצורף 

לסימון הברכות מיועד 

שהילד זכר )הילד 

בעצמו אחראי וההורים 

מלוים וחותמים 

  בסוף...(

 

כיתה ג' סיימה  -סיום מסכת ברכות

את מסכת ברכות ולרגל ה"סיום" 

זכתה לבקר בעיר העתיקה. הכיתה 

פתחה את הביקור בחדר ראש ישיבת 

וידר שליט"א  הכותל הרב ברוך

שבחן את הילדים בחן ובחביבות 

וב"ה התפעל מאוד מידיעותיהם. 

לאחר מכן המשיכו לסיור במכון 

המקדש שם ראו את הכלים 

שעליהם למדו בחומש שמות, וכן 

עשו הדגמה של שלבי הקרבנות 

לפרטיהם על פי לימודם בחומש 

משפחה מגוש טלמונים נכנסת בשער 

האשפות לכיוון הרובע היהודי. 

מהכותל נשמעת שירה נפלאה של 

"רחם בחסדך... יבנה המקדש". 

הילדים מבקשים מהאמא לעבור דרך 

הכותל לראות מי הם אלו שהמיית 

שמעת ברמה, אך הם היו שירתם נ

צריכים להזדרז ולעלות ישר לרובע 

 היהודי. 

 

)המשפחה פגשה אותנו אח"כ ברובע  

 ושאלה אם אנחנו היינו אלו ששרו(



ויקרא. הילדים זכו גם לביקורו של 

ם הרב ישראל אריאל שדיבר עמ

ושמע אותם שרים את השיר שחובר 

 לסיכום קרבנות ויקרא.

בסיום הביקור זכינו לתפילת ערבית 

ולקידוש לבנה ע"י שריד בית 

 מקדשנו.

 

בט"ו בשבט סידרה כל  -ט"ו בשבט 

כיתה את סדר ט"ו בשבט בכיתתה, 

בהמשך עסקו הכיתות בשתילה 

ובנטיעה של צמחי נוי )תודה 

למשפחת בר אור(  

לשתילי שהצטרפו 

תפוחי האדמה שנשתלו 

לפני כשבועיים.  

בסיום היום נהנינו 

כולנו מהצגה יפה 

ומשעשעת של צוות 

המלמדים. בהצגה 

סיפרנו את סיפורה של 

ועדה –"ועדת פיל" 

שמונתה ע"י שר 

המושבות הבריטי, 

בעקבות מאורעות 

תרצ"ו, ותפקידה היה 

לבדוק את הגורמים 

לסכסוך, את יכולת הקליטה של 

 ולהציע פתרונות.    הארץ

הועדה הסתובבה וסיירה בארץ, 

ראתה את העזובה והשממה )על 

הבימה הונחו סלעים ועצים ענקיים 

ת יבשים ובלי פירות(, ראתה א

הביצות וים המלח וגם נפגשה עם 

ערבי שטען שהארץ לא מוציאה 

כלום ויהודי שאמר שאכן קשה 

מאוד לחיות בארץ אך לאט לאט 

הדברים מתקדמים. בסופו של דבר 

קות המומחים סיכמה לאחר בדי

הועדה ש"אי אפשר להכניס עוד 

והחליטה  חתול אחד לארץ ישראל"

 על צמצום העליה ותכנית החלוקה.

 

ההצגה הסתיימה במערכה מזמננו 

בה הלורד פיל חוזר לארץ לאחר 

שבעים שנה. הלורד לא מאמין 

למראה עיניו: הוא מגיע לשוק 

מחנה יהודה ורואה את 

ריבוי הפירות ולא מבין 

איך זה יכול להיות? 

הרי הם בדקו וראו 

שהארץ לא יכולה 

לאכלס עוד אנשים? 

המוכר בדוכן שולח את 

הלורד לשאול את הרב 

לפשר הדבר. הרב 

מסביר שבארץ ישראל 

יש סדר אחר על פי 

דבר  ה', וכדברי 

-יחזקאל הנביא: "ואת

ם הרי ישראל ענפכם 

תיתנו ופרייכם תשאו 

 לעמי ישראל כי קרבו לבא" 

צגה לימדה הרבה, אך יחד עם הה

זה נהנינו כולנו מהבדיחּות 

והעליזות שהתלוותה להצגה. נראה 

היה שהמלמדים חיכו רק לרגע בו 

יוכלו לשמח את לבב אהוביהם 

ולמלאות שחוק את פיהם. תודה 

 רבה לכל הצוות!

דברים שנשמעו מאחורי פרגודה של 

 כיתה א' בט"ו בשבט:

)הכיתה חזרה משעה ארוכה של 

שתילה בחצר, הרב יהודה משוחח עם 

 הכיתה:(

"אתם יודעים ילדים אחרי ששתלנו 

כבר הרבה דברים ניגש אלי הרב... 

ושאל אותי: "מתי תשתלו את העץ 

 כבר שתלנו –האמיתי?" עניתי לו 

קודם את עץ הרימון. "אבל מתי 

תשתלו את העץ האמיתי?" הוא שב 

ושאל. "לאיזה עץ אתה מתכוון?" 

שאלתי. "אתם יודעים מה הרב ענה? 

'התכוונתי מתי תשתלו את העץ של 'כי 

אדם עץ השדה'? מתי תחזרו -ה

ללימוד?'" אז הנה עכשיו בואו ונזכה 

ללמוד מהר, יש לנו עוד קצת זמן עד 

 ההצגה...  


