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לאחר הדפסת דף העדכונים הקודם שמתי לב 

שבתוך תיאור הלימוד השוטף נשמט הלימוד 

ארץ וע"כ אני משלים את הדברים בדף  בענייני דרך

זה. בשיעור דרך ארץ אנחנו עוסקים בענייני מידות 

ודברים הקשורים אליהם )מורכבויות חברתיות, 

התמודדויות שונות שהילדים 

עוברים ועוד(. הלימוד בעיקרו 

חוויתי  -הינו יותר בצד הנפשי

של הדברים. בשיעור זה ישנם 

הרבה סיפורים המפגישים את 

דים עם הנושא מזוויות היל

ובד"כ אנו מביאים גם שונות. 

ממקורות חז"ל המלמדים אותנו 

 דברים באותו עניין.

את הערך שהשיעור פועל ובונה 

אצל הילדים קשה מאוד להעריך 

ולדעת )גם הסיפורים המובאים 

במסגרות אינם משלים אותנו 

השיעורים פועלים את תמיד ש

פעולתם בטווח הקצר מכיוון 

סיפור שכזה אפשר  שעל כל

א כמה וכמה סיפורים להבי

( אך נראה לי שחלק גדול  המוכיחים את ההפך...

, מלבד עצם הלימוד מהחשיבות של נושא זה

של ענייני המידות נושא וההפנמה, הוא הידיעה שה

שאיננו מקבל רק מקום שולי  ,משמעותיהינו נושא 

אלא אנו מעמיקים בו ועוסקים  –של כיבוי שריפות 

ובמשך כל הזמן בו אנו  ,במהלך השיעורים בו

 .  מראשית היום ועד סופו נמצאים עם הילדים

בר"ח חגגנו כולנו את כניסתו של  –מסיבת ר"ח אדר 

דיברנו עם הילדים על כך שהת"ת   חודש אדר א'.

" אדר נכנסמש"הג כפי דעת רוב הפוסקים שונ

הכוונה לאדר שני, אך בכל אופן כיון שאנו כ"כ 

לפורים "נטעם" קצת משמחת הפורים כבר מחכים 

 . הראשון במסיבת ראש החודש

שמחנו ורקדנו, היו גם ריקודים מיוחדים לכבוד אדר 

ריקודי פירמידות, מעגל הפוך, ריקוד של שני  -

במהלך  מעגלים משולבים אחד בתוך השני ועוד.  

המסיבה עסקנו גם בנושא שמלווה אותנו מאז ט"ו 

נושא הברכות, וסיפרנו על ר' ישראל  -בשבט

כנס למסעדה ביום סלנטר שנ

קפוא לשתות מעט תה לחמם 

את גופו. כשהוגש לו הסכום 

, רובל 02 –לתשלום בסוף 

התפלא מאוד. הוא ניגש לבעל 

המסעדה ושאל אותו מדוע 

המחיר כ"כ יקר בסה"כ מדובר 

על מים עם קמצוץ סוכר ותה? 

הסביר  הובעל המסעד

שמשלמים על כל מה שמסביב 

השירות  הנגינה, התפאורה, –

וכו' וכו'. מכך למד ר' ישראל 

שההודאה בברכה אינה רק על 

הדבר הספציפי אלא גם על כל 

 העולם שסביב לו.

שבוע שעבר  –טיול זמן חורף 

יצאנו לטיול לנחל חלילים. 

ויה והטיול כשלעצמו יש בו הרבה חוויות, אך הח

 , ב"ה,העיקרית הינה האוירה המיוחדת השוררת

ל הטיול מלבד בזמני בדיקת בין הכיתות. במשך כ

לא  , בהם נבדקה כל כיתה בפני עצמה,הנוכחות

היה ניכר כלל הבדל וריחוק בין הילדים. הממתקים 

שהייתה בהם כמות מספקת חולקו בין כל הכיתות 

ל אחד בטבעיות ובשמחה, ומתוך דאגה אמיתית לכ

, ואחד. ההליכה גם היא מעורבת מכל הכיתות יחד

י אלא ממש ניכר הקשר אך לא רק באופן טכנ

  והחיבור של כולם זה לזה.

יצאנו ממבשרת וצעדנו  לכיוון נחל חלילים, פתחנו 

בביקור במערת קבורה שהכהנים נשמרו בחרדת 

קודש מכניסה אליה. במערה זו שמנו לב לצורת 

  7עדכונים מהווי הת"ת   

שלשה מילדי כיתה א' 

עולים בדרך לאוטובוס 

. יםלימודהבסיומו של יום 

אחד הילדים מתחיל לדבר 

נכון ש... " :עם האחרים

. ילד "הולך מאוד לאט

תפסיקו לדבר "שני עונה: 

הרי למדנו היום שלא 

לדבר דברי גנאי על 

 "חברו!

 )סופר ע"י אחד מבחורי הישיבה( 



החציבה בסלע בכדי שנראה בהמשך את ההבדל 

בינה לבין המערה הטבעית שנוצרה ממי הגשמים  

לו בהר וסחפו עמם החוצה את שכבת סלע שחילח

 החימר שבין השכבות הקשות יותר.

במערת נחל חלילים שיחקו הילדים, הם גם "נעלמו" 

פתאום ונמצאו דחוסים כולם באחד מחדרוני 

בנו כולנו באחד החדרים המערה. לאחר מכן התייש

"קידשנו" אותו באמירת פסוקים מהתורה, מהנביא 

ומשנה. והמשכנו בסיפור 

קצת מפחיד )הדגשנו 

מהתחלה שהסוף טוב( שאירע 

במערת חריתון, סיפור 

 שמוסר השכל בצידו.

ראינו בדרך עצים ענקיים 

שנפלו בסופה האחרונה, על 

אחד מהם טיפסנו כולנו 

 והצטלמנו. 

במהלך כל הדרך היו צריכים 

הילדים למצוא במקומות 

שונים פתקים שעליהם 

רשומים אותיות. כשהגענו 

ול הילדים היו לסוף המסל

צריכים לחבר את כל 

 –האותיות ומה שיצא היה 

מכן "מבצע ברכות". לאחר 

חגגנו את סיום המבצע 

מטמון וברכת במציאת 

 "שהכל" עליו.

סיימנו בסעודה משובחת 

וקצת הסברים על המושב 

"מוצא" שבזמן ביהמ"ק 

  הביאו ממנו ערבות לבית המקדש.

בפורים  – יהודהמסיבת פורים קטן ואזכרה לרב צבי 

 קטן המשכנו את ההכנות לכניסת חודש אדר ב'.

ריקודי הילדים היו בהתלהבות מרובה, ותחפושות 

 למיניהם הוסיפו לשמחה. 

בנוסף לריקודים סיפרנו לילדים על דמותו של הרב 

צבי יהודה קוק זצ"ל. סיפרנו על שקדנותו ולמדנותו 

ה המיוחדת כבר בגיל צעיר ועל כך שבכנסיה הגדול

של אגודת ישראל בה השתתפו גדולי עולם. זכה 

ר' אברהם  –הרב צב"י להפגש עם ה"דבר אברהם" 

כהנא שפירא. ה"דבר אברהם" מאוד נהנה ממנו 

כשהרב עד כדי כך ש ,וביקש ללמוד עמו עוד ועוד

צב"י רצה ללכת לאחר כמה ימים, הוא לא הסכים 

סיפרנו עוד סיפורים הוספנו ו. "לשחרר אותו"

 המאירים את דמותו מזוויות שונות.

במהלך המסיבה התחלנו גם בחלוקת הפתעות 

נקודות. ומאז  002מבצע הברכות לאלו שהגיעו ל

במהלך כל השבוע האחרון מגיעים בזה אחר זה 

ילדים נוספים, שסיימו את כל חלקי המבצע, לקבל 

 את הפרס. 

אשמח לשמוע את תובנות 

ההורים לגבי מבצע הברכות, 

לשמוע את דעתם ותחושותיהם 

פעולתו. )למרות לגבי תועלתו ו

שודאי, כבכל ענייני החינוך, חלק 

גדול מן הפעולה איננו יכולים 

והוא רק  העכשוי לראות במוחש

אך גם  –עניין של אומד ושיעור 

 בהערכה זאת נשמח.(

  –מעט עדכונים טכניים 

א. בשעה זו אנו עסוקים בבניית 

שתהווה חייץ  ,גדר גבוהה לחצר

יותר משמעותי מבחינה 

 בטיחותית ובטחונית.

לקראת התרגיל הארצי ביום ב. 

שני שבוע הבא, עשינו שני 

ים השבוע. הור תרגילים מקדימים

שיודעים שילדיהם עם חששות 

 וכדו', נא להכינםמאזעקות 

 ליידע גם אותנו.נא ו ,מראש

ישיבת "שלום בנייך" טיפחה ג. 

את המקלט וכן את החזות של 

קירות חדרי המדרגות בבנין, דבר שמנעים את 

 שהות הילדים. תודה רבה!

ז"ה. ילדים בע 02. בכיתה א' שנה הבאה ילמדו ד

ימשיך בעז"ה לחסות  , על כל כיתותיו,והת"ת כולו

עקב ישיבת "שלום בנייך".  מבנה של ובצל כנפי

לא פתחנו רישום מחוץ  ,הכמות הגדולה של הילדים

ונאלצנו להשיב את פניהם של הפונים  לילדי הגן

כולנו תפילה לבורא עולם שיאלפנו בינה . ריקם

 לכוונם באופן הראוי והנכון.

חודש אדר ב' אנו מדגישים שאין . עם כניסת ה

 להביא לת"ת חומרים נפיצים מכל סוג שהוא! 

חלק מילדי כיתה ג' 

מתחילים להתווכח זה עם 

וח מתלהט ואף זה, הויכ

עובר לטונים גבוהים... 

אחד הילדים מתערב 

ואומר בקול: "טּוֵביה 

ְלפּוַה  ִדיׁש חָׁ ַמע ְואָׁ ְדׁשָׁ

ה!" ולפתע  יה ֵמאָׁ ּתֵ יׁשְ ּבִ

 הדיון נרגע.

ביאור משפט הקסם 

)שנלמד בשיעור "דרך ארץ" 

: טוב שעסק בענייני מריבות(

למי ששומע דברי ריב 

יעברו ממנו  –ואינו מגיב 

   מאה רעות.

 שבת שלום וכל טוב!    נחום                         

 


