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  9עדכונים מהווי הת"ת   
אנו עומדים בסיומה של תקופת החורף הארוכה, וב"ה 

התחושה היא של ברכה גדולה בלימוד ובהתקדמות 

והעייפות לא ניכרה כלל  הכיתות בכל התחומים. הלאות

ולהיפך הייתה התגברות מתמדת  ,ת"תכל כיתות הב

במהלך כל החורף והיינו שמחים לזכות ולהמשיכו בלא 

קטיעה של הרצף. בעז"ה ההתרעננות והתמלאות הכוחות 

ומקדושת החג תחזק את כולנו להמשך הדרך  המהחופש

בזכות הפסח הקרב ובא זכיתי  הברוכה העומדת בפנינו.

ות מיום בכל כיתה )כל מלמד קיבל שני ימי חופש להנ

לסייע בנקיונות הבית: יום אחד שאני החלפתי והשני היה 

ביום שדה( היה נפלא לראות את ההתקדמות, את ההבנה 

להלן מעט והזכירה ואת השמחה בלימוד בכל הכיתות. 

 מהאוירה בת"ת בשבועות האחרונים:

אחרי פורים המשכנו במרץ להכיר  –חודש גדולי ישראל 

. עברנו בין התקופות ולהפגש מידי יום עם גדולי ישראל

וניסינו לטעום מעט מכל תקופה, מגדוליה ומן  השונות

היה יפה מאוד לראות את  הפירות שהניחו לדורות הבאים.

הילדים מתאמצים לחפש ולמצוא את המקורות השונים. 

רת והיו שכוונו היו שאלות שכוונו יותר לשכבה הבוג

 לילדי כיתה א'. 

חודש "גדולי ישראל" חולק לשניים: מתחילת חודש אדר 

ב' ועד פורים הייתה הגרלה יומית לכל עוני החידה באותו 

יום. סביב ההגרלה התקיימו מידי יום ריקודי שמחת חודש 

בחלק השני, מאחרי פורים, היו  פרסים  אדר בליווי רמקול.

מתוכה עשו את החידות במשך  57%כיתתיים לכל כיתה ש

כל השבוע. בנוסף לכך הייתה הגרלה שבועית לכל מי 

שפתר את השאלות במשך כל השבוע הקודם. מרבית ילדי 

הת"ת היו שותפים פעילים בשאלות ובמשימות שניתנו, 

בחיפושי המקורות תודה להורים שהיו שותפים 

  .בפיתרונותו

" בסיום החודש חולק דף המסכם את ה"גדולים

ותקופותיהם. וכן הועבר שיעור לכל הת"ת בנושא: שלשלת 

סביב  שיעור שנסב הקבלה והמסורת העוברת מדור לדור,

, המונה ומסדר את יד החזקה"ו ל"דברי הרמב"ם בהקדמת

     . שלשלת הדורות ממשה רבנו עד רב אשי

כחלק מלימודנו והתקשרותנו  –קבלת פני הראשון לציון 

ישראל יצאנו ביום רביעי בשבוע שעבר להקביל  לגדולי

את פניו של הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א. הילדים 

שרו ורקדו לפניו בכניסתו לישיבה, נשקו את ידו וקיבלו 

את ברכתו. כיתה ג' זכתה אף להשתתף ברבע השעה 

 הראשונה של השיעור. 

גם לסכם את השבוע ביום שני זכינו  -מפגש עם גדולים 

באמצעות מפגש חי עם גדולי ישראל ש גדולי ישראל חוד

עם הגר"ע אויערבך והגר"א בקשי דורון  שבדורנו: נפגשנו

נו בביתו בשמחה ובמאור שליט"א. הרב עזריאל קיבל אות

שאל את הילדים מספר שאלות מהחומש ומהמשנה. פנים ו

הרב נהנה מידיעותיהם של הילדים, בירך אותם שיזכו 

 די חכמים ולחץ את ידיהם.לגדול ולהיות תלמי

הרב בקשי דורון דיבר עם הילדים על מצוות ליל הסדר 

ועל מצוות סיפור יציאת מצריים לכל סוגי הבנים. הרב 

בירך את הילדים שיזכו להקריב את קרבן הפסח וכן 

 )הרב שאל איך עוזרים? שיעזרו להוריהם לקראת החג

נים . שני הרבוהסביר שבעיקר צריך להזהר לא להפריע(

מה דין חיטה צבועה התלויה  :כגון ,ענו לשאלות הילדים

כחלק מתמונה? האם צריך הכשר לפסח על כלים חד 

פעמיים? מה דין מצה עשירה לילדים אשכנזים? האם צריך 

  לנקות כיסים שעברו כביסה? ועוד ועוד. 

ילדי כיתה ב' סיימו את לימוד התפילה,  –תפילת ותיקין 

לימוד שנמשך במשך כל החורף. עתה הגיעו הילדים סוף 

סוף לזכות ולהתפלל את התפילה כולה ולרגל מאורע זה 

השכמנו קום כולנו ונסענו לתפילת ותיקין על יד שריד בית 

כּוָנה ְּ ש ּ ב הַׁ י מו"ר רַׁ דֹול ִליָלִדים ִמּפִ ּגָ ת הַׁ ּבָ ַׁ ת ש  ָרש ַׁ  ּדְּ

ב  חֹון ָהרַׁ מְּ ִוד ש ִ ִליָט"אּדָ  ש ְּ

ָעה  ש ָ דֹול ּבְּ ּגָ ת הַׁ ּבָ ַׁ ש  ם ּבְּ ּיֵּ קַׁ תְּ לֹֹמה" 75:03ּתִ ית ש ְּ ֶנֶסת "ּבֵּ ּכְּ ית הַׁ בֵּ  ּבְּ

ָמן! כּוָנה ֻמזְּ ְּ ש ּ י הַׁ דֵּ לְּ  ִצּבּור יַׁ
ה ָרש ָ ּדְּ ר הַׁ חַׁ אַׁ ָחה לְּ ת ִמנְּ ִפּלַׁ ָלדֹות, ּתְּ ּיְּ תּוָחה לַׁ ים ּפְּ ּנָש ִ ת הַׁ רַׁ  ()ֶעזְּ
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מקדשנו. התפילה הייתה מרגשת ומרוממת )הורים רבים 

ההורים...( ובסופה גם זכו  סיפרו שהילדים השכימו את

הילדים לראות את תפילתו ובכייתו של המקובל הרב 

 יעקב עדס שליט"א.

בהמשך התברכו הילדים ע"י הרב פורוש מותיקי 

שנים  03, למעלה מהמתפללים במנייני הותיקין בכותל

המשכנו לאחר מכן  . שהוא קם לתפילה בנץ מדי יום ביומו

רטונים קצרים על שם ראינו ס לביהכ"נ "אהל יצחק"

ציפיית עמ"י במהלך הדורות בגלות לשוב לירושלים. 

נו מאוד לראות את יהמשכנו למפעל מצות "יהודה", נהנ

השלבים השונים של האפייה והתחממנו כשעברנו לאורך 

האפיה. ביקרנו גם בבית דפוס תנור המסלול הרותח של 

     מפעל להטבעת הכיתוב שבכריכת הספרים. – ובמטבעה

אנו עומדים בסיומו של שבוע  –וע הלימוד הנוסף שב

הלימוד האחרון של זמן חורף. שבוע בו זכינו להוסיף 

בתורה בזמן בו מעטים הלומדים. יישר כח גדול מאוד 

למלמדים ולנשותיהם על ההתמסרות לחינוך ילדינו גם 

משכורתכם שלמה מעם ה'.  בשעות קשות ודחוקות אלו.

שיאה בעול עבודות הת"ת שמח להשתתף קימעא בנ

הבית, תודה לבנות, האחיות של תלמידינו, שסייעו 

 בשמירה על הילדים של המלמדים.

מהווה במידה מסוימת הדובדבן  של הלימוד שבוע זה

, מלבד ומטרתו .שבקצפת של כל החורף הארוך שעברנו

. )ועוד להוסיף לטעם הטוב של החורף כולו עצם הלימוד,

בכך, לתקן אצל ילדים יותר חשוב, אם יש צורך 

במהלך השבוע . שתחושתם פחות טובה מהלימוד עד כה(

הייתה אוירה טובה מאוד של לימוד רציני ואיכותי ולא 

השמחה של היה ניכר כלל שאנו נמצאים בסיום החורף.  

הילדים בלימוד והאוירה המיוחדת של לימוד בזמן בו 

אחרים לא לומדים יש בה טעם מיוחד שמשאיר את 

במשך השבוע כיתה א' חזרה על  ו בת"ת ובילדים.רושמ

פרשיות מחומש בראשית. כיתה ב' חזרה על כל סיפור 

יציאת מצרים מראשית חומש שמות ועד קריעת ים סוף 

וכיתה ג' חזרה על מסכת מגילה ורבים מבני הכיתה 

וזכו  הצליחו במהלך השבוע ללמוד בע"פ את כל המסכת

ים נהנו גם מהסעודות הילד. לקבל הגדה יפה לליל הסדר

המשותפות ומהפרסים היומיים ואף הצליחו להרכיב את 

עשרת האותיות שקיבלו למשפט שלם )פרטים אצל 

 הילדים(.

בשבוע שעבר הגיע לת"ת מרצה  –שיעורים בנושא תזונה 

בנושא תזונה. המרצה הינו מטעם חברת "נטלי" המלווה 

קשנו . וכפי שביאת כל התחום הרפואי והבריאותי בת"ת

כיתות ב' וג' החכימו  .קיבלנו מרצה המותאם לתת"ים

 ונהנו מהלימוד.

 כהכנה לליל הסדר ומצוותיו – שיעור על המצוות
סיפרנו  המרובות, מצוות בהם אנו נפגשים פעם בשנה,

לילדים סיפור ארוך המלמד על חיבוב המצוות של ה"חתם 

סופר" ורבו הרב נתן אדלר. ה"חתם סופר" זכה להינצל מן 
הריבית ושמח שמחה גדולה על כך שזכה להפגש עם 

ניסיון שכזה דבר שאיננו מצוי שינסו לתת לרב ריבית וזכה 
לקיים את המצוה כהלכתה. )דרך אגב: בסיפור כתוב 

סופר" אמר לתלמידיו שאין הדבר מצוי מכיון שה"חתם 

...( בלתי נפרץ הוא כי לרב יהיה כסף להלוות לאחריםש"
ר זה? ענה, תוך וכששאלוהו תלמידיו מדוע כ"כ שמח בדב

כדי סיפור נוסף, שעדיין לא מש מראשו מראה הארת 
ושמחת פניו של רבו בעת שזכה להפגש במקרה עם מצוות 

יחדיו )איסור שאיננו מצוי(  איסור החרישה בשור ובחמור

כל סדר השתלשלות האירועים בשני  וניצל ממנה. את
הסיפורים תשלימו עם הילדים. )המעוניינים לראות את 

    ( עמ' מה ואילך חוט המשולש –המקור 

לקראת פסח עסקו הכיתות בלימוד  – לימודים לקראת פסח
לקראת החג, כיתה א' עסקה בעיקר בלימוד הסדר 

ו לפרטיהם, הם גם קיבלו, השלימו וקישטו הגדה והלכותי
כיתה ב' עסקה יפה מאוד שתסייע בידם בליל הסדר. 

 בסיפור יצי"מ וכיתה ג' למדה את ההגדה. 
כחלק מהשבוע האחרון של הלימוד יצאנו ליום  –יום שדה 

, שיחקנו, נהנינו, צעדנו על ענף דק, שדה. היה נחמד מאוד

טיפסנו, הדלקנו מדורה, שתינו תה ואכלנו מפירות 

המדורה. תודה רבה למשה ושיראל שבאו ללוות אותנו 

 ולהנעים את טיולנו.   

תודה רבה לחיים וידברג שדואג כל  –בת"ת שיפורים 

הזמן לשפר ולייעל את השהות בת"ת לתלמידים 

ר המורים שינוי קוסמטי ותנאיו ולמלמדים. השבוע עבר חד

 החדש שופרו לבלי הכר. תודה רבה גם לאיש התחזוקה

  יוסף גפן.

מחר אנו מתכננים בעז"ה לאחר  –מסיבת "סיום זמן חורף" 

הלימוד בבוקר והנקיונות לערוך מסיבה קטנה. ב"ה זכינו 

לסיים זמן ארוך ונפלא של לימוד. כל אחד מאיתנו השלים 

, למד, התקדם והשתכלל והדבר "מסכת" של פרק זמן

ממלא אותנו בשמחת הודיה לה' על כך שזכינו להיות 

מחוברים לתורה ולהתגדל בה. יהי רצון שנמשיך הלאה רק 

  לעלות מעלה מעלה.

 לכולם!!! סח כשר ושמחשבת שלום ופ

 נחום 

 

  

 


