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  8עדכונים מהווי הת"ת 
בשמחה ואין שמחה כשמחה הנובעת משנכנס אדר מרבין 

ומלווה סדרי לימוד רגילים ומוסיפה להם חן ועליזות, 

עצמה ושמחה. בראשית החודש דיברנו עם הילדים על כך 

שריבוי השמחה הוא משום שאנו מודים לה' על ניסיו 

עמנו ולכן בכל דבר שאנו עושים צריך לראות אם הוא 

א מוסיף אם הו-שייך לשמחה של מצוה שהיא משובחת 

ללימוד או גורע ממנו, מוסיף לאהבת החברים והרבנים 

)שגם זה נכלל בכלל מצוה( או ח"ו גורע מהם. ב"ה זכינו 

לאוירה שמחה ומרוממת, אוירה של טוב ונעימות, אורה 

ושמחה. יהי רצון שנזכה הלאה 

בהמשך השנים להמשיך ולהחזיק 

 ברמה שכזאת.

 בר"ח – מסיבת ראש חודש אדר

אדר התפללנו כולנו בביהכ"נ "בית 

שלמה". בסיום התפילה הגענו לגנים 

לחגוג את מסיבת ר"ח ששולבה יחד 

עם מסיבת סיום חומש שמות של גן 

ילדי הכיתות הגיעו למתחם  יעל.

הגנים כשהם מסודרים בשורות 

                                                                          ושם רקדו עם כל הת"ת. שורות,

באמצע הריקודים העמד גן יעל תחת 

החופה וכל הילדים רקדו ופיזזו לפניו. 

ילדי הכיתות תרמו רבות להתלהבות 

בריקוד ובשירה, ושמחתם בשמחת 

הקטנים הרנינה את לב כל "ֲאֵחיֶהם" 

    רואיהם. 

חודש  – מידי יום בשמחה ריבוי

 של חודש חיכינו וציפינו לבואושלם 

ת אדר ב' והנה הוא בא. מתחיל

החודש הרמקול מופעל מידי יום 

בהפסקת עשר וכל הילדים רוקדים 

. באמצע יום יום וריקודיו ,יום יום וניגוניו – לקול ניגוניו

חידת יום  בין פותריהריקודים אנו עוצרים להגרלה היומית 

אתמול ולאחר חלוקת הפרסים אנו ממשיכים בריקודים. 

ל"חודש גדולי ישראל", בו עוסקות כל החידות שייכות 

הכיתות מידי יום בדמות אחרת מגדולי ישראל. בשבוע 

הראשון למדנו מדרכי התנאים, בשבוע הזה נגענו 

הילדים  באמוראים ובהמשך נגיע בע"ה עד אחרוני דורנו.

עוסקים במהלך היום בדמות היומית, במימרותיה 

כן מתרגלת ו מעט על הדמותוסיפה מובהנהגותיה. והחידה 

  .מסגרת()ראו  התמצאות בספרי חז"ל

ביום שני עלינו בסיום  –ריקודי שמחה בגנים ופעילות 

היום לגנים ורקדנו בין הגנים, לאחר מכן עשינו פעילות 

מיוחדת של משחקים הקשורים לפורים 

תחרות ספירת כסף, מרוץ שליחים של  –

משלוח מנות, הכנת שולחנות לסעודת 

  .החג ועוד

 'גילדי כיתות ב' ְו  - קישוט הת"ת

ע"י  בת"ת תרמו רבות לאוירת השמחה

כיתה  קישוטים שהכינו לקראת פורים.

שהגיעו בבוקר ג' הפתיעה את הילדים 

ומצאו את מבואות הת"ת מקושטים 

סי זהב משני בשרשראות ליצנים, ובפ

צידי המדרגות. כיתה ב' הכינה משלוחי 

מנות מהודרים ויפהפיים העשויים 

ממולאות   ריקותממתקים מעטיפות 

בשאריות נייר. כל הילדים עמדו סביב 

ולא הצליחו לגלות את הדבר עד 

 שכיתה ב' גילתה להם.

 ל רשב"ים בו למדנו עביו– ההדלקה

הוספנו לשמחת הריקודים הקבועה את 

ה,  שמחתו של רשב"י.  האור ּכּוּבָּ

במרכז המעגל הודלקה מדורה וכולנו 

רקדנו סביבה את שירי בר יוחאי, 

 אשרינו מה טוב חלקנו וכו'.   

כחלק מההכנות לפורים למדו הילדים  – לימוד המגילה

בכיתות עם המלמדים את סיפור המגילה. כיתה ג' זכתה 

את המגילה עצמה בטעמיה, מתוך הספר פסוק  ללמוד

ילדי כיתה ב' הזדרזו לפתור את ]
 [החידה היומית עוד בכיתה.

כתוב פה 'ברכות ה:' כבר  "הרב
בגמרא  כל פרק חמישיעברנו על 

ולא מצאנו מאמר של רשב"י על 
 מתנות שה' נתן לעמ"י!?"

ה'  לדףהרב מסביר ש'ה:' הכוונה 
 עמוד ב'. הילדים מחפשים שוב.

"הרב חיפשנו בכל דף ה: ולא 
 מצאנו!?" 

הרב מסתכל ומסביר לילדים שהם 
נמצאים בדפי הרי"ף. הילדים 

 מחפשים שוב.
"הרב חיפשנו בכל דף ה: ולא 

 מצאנו!?" 
 הרב מסתכל שוב ומסביר לילדים 
שהם הסתכלו בצד הנכון של 

עמוד ב' כמו שהסביר  –העמוד 
ם קודם, אך הם מסתכלים להם יו

בד: )הם חשבו שמצד ימין של ה. 
 .) נמצא ה:



 ,חריש ראשון של לימוד והבנה ראשוניתזהו בפסוק. 

 כשהמשכו מתוכנן בעז"ה בשנים הבעל"ט. 

בנוסף ללימוד המגילה עסקו הילדים  - לימוד גמרא

בשיעורים כלליים לכל הת"ת במצוות החג., לימוד זה 

 גמרא! בהםנעשה באוירת "ונהפוכו" ולכן למדנו 

גם לעורר את  ,הייתה מלבד ההכנה לחג ,מטרת הלימוד

נראה לי שמטרה זו , והרצון והציפייה ללימוד הגמרא

בתחילת הלימוד  .הצליחה מעל ומעבר למשוער מבחינתי

הראשון דיברתי עם הילדים על כך שבלימוד הגמרא 

האמוראים נותנים לנו את הזכות להכנס פנימה לבית 

נים לשמוע את הדיו ,המדרש שלהם

לא רק לקבל את  ת הסברות.וא

המסקנה אלא לשמוע את כל 

ה, הדיונים הפנימיים שמובילים אלי

אם את הקושיא ואת התירוץ. ו

צריך להתאמץ  מתקשיםלפעמים 

לזכות להבין את הדברים! ואפילו אם 

לא מבינים בסוף אשרינו  שזכינו 

להפגש עם דבריהם העליונים 

 והקדושים.

הלימוד היה נפלא הילדים ישבו 

בקשב רב להתרחשות מרותקים 

)רבא  של האמוראים בבית המדרש

מר הלכה, כל בית המדרש נכנס או

הוסיפו מעצמם סוער...( הילדים אף 

 סברות ושאלות. 

סיום פרשת תולדות, חצי חומש 

הרב דוד כיבד אותנו  – בראשית

ומש של בנוכחותו בסיום חצי הח

ם הילדים ובחן כיתה א' הרב שר ע

אותם והאוירה הייתה מאוד נעימה 

 ומשמחת.

כיתה ג'  – סיום תזריע מצורע

שבחומש נכנסת עמוק עמוק בסוגיות הטומאה והטהרה 

ובסיום שתי הפרשות תזריע ומצורע ביקשנו מהרב ויקרא 

איתי אפלבוים שליט"א שיבוא לבחון את הילדים. הרב 

ארוכה על  התכונן היטב למבחן ובחן את הילדים שעה

ְרֵטי פרטיהם. היה מפעים לראות את  כללות העניינים ועל ּפִּ

ידיעותיהם של הילדים ואת בירור הדברים במוחם בצורה 

אשרי יולדתם ואשרי הרב אורי על  -מובנה ומסודרת. 

יהי השקעתו, מסירותו ומאמציו מתחילת השנה ועד כה, 

 שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.רצון 

היום נהנינו כולנו מהצגותיהם של הילדים  – ההצגות

ומהצגת המלמדים. הילדים הציגו בחן וביופי את השלבים 

השונים של המגילה. כל הצגה לקחה בין חמש לעשר דקות 

וכולן יחד ארכו כשעה. היה יפה לראות את כוחותיהם של 

הילדים בתחום שאנו פחות מכירים אותו בד"כ. גם 

יצוע לבד נוסכת ביטחון ואמון האחריות של הילדים על הב

בעצמי.  לָּ ָּ ש ּ של ההצגה עצמה השילוב בין הכיתות היה  ּבַּ

מוצלח מאוד וילדי כל קבוצה התארגנו בצורה מאוד יפה, 

לרוב כמעט בלי שום צורך של סיוע מבחוץ. נשמח לשמוע 

בהתארגנות שבבית. -איך הדבר נראה מהצד של ההורים 

האם אכן השיתוף והשילוב מעורר 

כוחות חיוביים של גישור וויתור ויכולת 

 להכיל כוחות מנוגדים או שמא להיפך.

ההצגה של המלמדים הייתה קשורה 

גדולי ישראל, וזכינו  –לנושא החודש 

לראות בה את ההבדל בין גדולי ישראל 

 לבין גדולי אוה"ע.

 את סיפור הגמרא בשבתבהצגה סיפרנו 

שהרבה יהודים  )פילוסוף( שופט גוי על

היו באים אליו משום שכולם טענו 

שהוא שופט ישר. רבן גמליאל שרצה 

להצילם מחטא זה של דיני עכו"ם, תכנן 

לגבי דיני  תו שילכו לדון אצלואחועם 

ירושה האם יש לאחותו חלק בירושת 

. ביום הראשון היא נתנה אביהם או לא

פמוט של זהב ופסק לטובתה,  - לו נר

 וביום השני נתן לו ר"ג חמור לובי

)החמור הגיע לתוך הת"ת אך סירב 

לעלות במדרגות ולכן חלק מההצגה היה 

היטה את והשופט  במבואה של הת"ת(

הדין בחזרה לכיוון רבן גמליאל. רבן 

בכך  גמליאל גילה את קלונו בחכמתו

וביטל  שאמר לכולם ש"החמור בעט בנר

בסיום  , וכך כולם התרחקו ממנו ."השוחד הראשון את

שמלמדת אותנו מה קורה,  מערכה נוהוספ ההצגה

אמימר להבדיל, אצל גדולי ישראל בעניין זה. הצגנו את 

שסירב לדון אדם שעזר לו קצת בהורידו נוצה שעפה על 

ההצגות,  כובעו, מחשש שוחד שמא יטה בדין לטובתו.

)בעיקר, כבכל הצגה ובפרט כמובן, היו מהנות ומצחיקות 

  הצגה הסמוכה לפורים( בנוסף לפן הלימודי שבהם. 

 שבת שלום ופורים שמח ומאיר לכולם!!!

 אמיתית אדרשמחת 

כיתה ג' מתכננת הפתעה לקשט 
 את כל הת"ת לכבוד פורים.

הילדים נשארים נרגשים אחרי 
הלימודים, אפילו מגש צ'יפס 
נשלח ע"י אחת המשפחות לרגל 

 האירוע.
הילדים עובדים בזריזות 
ובהתלהבות כל קבוצת ילדים 
תופשת משימה. הרמקול מוסיף 
לאוירת השמחה בהשמעת ניגוני 
פורים וכולם מטים כתף בשמחה 

 וברננה. 
לאט לאט נגמרות המשימות, 
הילדים נעלמים זה אחר זה, אני 
נמצא באמצע תליית קישוט 
בקומה העליונה, לידי ילד אחד או 

מה לאן נעלמו שניים. ואני ת
 השאר? 

אני יורד למטה ומה אני רואה? 
מעגל ילדים שמחים, רוקדים 
בעליזות ובהארת פנים לקול 

 השירה הבוקע מהרמקול.

 אשרינו!

  נחום

 


