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לומדים
בשמחה
תמיד!

          "אשרי מי 
שגדל בתורה 
       ועמלו בתורה, 

ועושה נחת רוח 
עלון מחצית א׳                ליוצרו"

שבט תשע״ז

מעלין בקודש... הורים וידידים יקרים,
ברכת ה' עליכם!

בית תלמוד התורה נמצא ב"ה בתהליכי 
התקדמות וצמיחה בתחומים החינוכיים 

והלימודיים, בקודש ובחול.
אנו רואים בבית מדרשנו היקר והאהוב מקום 

חם ונעים, מקצועי ויעיל. שאיפתנו להוביל 
מפעל חינוכי ייחודי של גידול ובניית תלמידי 

חכמים, בני תורה בעלי מידות טובות,  אוהבי ה' 
יראי א-לוקים, תוך חינוך להרגשת שייכות לעם 

ישראל.
הצוות משקיע רבות בכך שכל ילד יגיע למיצוי 
יכולותיו האישיות מתוך שמחה, אהבה ודיבוק 

חברים.
כולנו הערכה והוקרה למלמדים ולכל צוות 

הת"ת על השקעתם הרבה ומסירות נפשם 
לחינוך הבנים.

צוות הת"ת מגיע יום ביומו כמעט בכל ימות 
השנה מתוך שמחה, אחריות ומסירות כדי לתת, 

להעניק, לחנך ולשמש ידיד, אב, אח ורע לבנים 
הצדיקים על צורכיהם הרבים.

שותפות ההורים בעשייה החינוכית וההערכה 
ההדדית הינם אבני יסוד עבורנו, בכדי שהבנים 

יקבלו שדר אחיד במהלך חינוכם לתורה 
ולעבודת ה', חרף אתגרי החינוך השונים בדורנו.
ברכתנו לכם, הורים וידידים, שתזכו לרוות נחת 
מכל אחד מיוצאי חלציכם כאילן אשר פירותיו 

מתוקים, צילו נאה, אמת המים עוברת תחתיו – 
ובמה נברכו? שכל נטיעות שנוטעין ממנו 

יהיו כמותו!
בזכות התורה – הבל פיהם של תינוקות של בית 

רבן, בנינו-תלמידינו החרוצים האהובים עלינו 
כל כך כל אחד ואחד, נזכה לגאולה השלימה 

ברחמים במהרה!

בברכת התורה  
הרב מיכאל בן שלמה, מנהל  

בשם צוות בית תלמוד תורה דביר  

לימוד התורה בת"ת דביר
"אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב 

"ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו" )תהילים קה, טו(
 'ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי' אלו תינוקות של בית רבן, 'ולנביאי אל 

תרעו' אלו תלמידי חכמים. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה 
נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל )פיהם של( 

תינוקות של בית רבן" )שבת קיט(.
קול תורתם של הבנים נשמע עד למרחקים, והבל פיהם 
אינו פוסק מגירסת התורה שבכתב והתורה שבעל-פה!

ב"ה תלמידינו זוכים לערוך סיומים של תורה במשך כל 
השנה.

בכיתה א' לומדים את חומש בראשית.
בכיתה ב' לומדים את חומש שמות ורוב חומש ויקרא, 

וספרי נביאים יהושע ושופטים.

במדבר   - ויקרא  חומשים  את  מסיימים  ג'  בכיתה 
ומתחילים חומש דברים, ובנביאים את ספרי שמואל א' 

וב'.
בכיתה ד' מסיימים את חמישה חומשי תורה ומתחילים 

בלימוד המשנה, ובנביאים את ספרי מלכים א' וב'.
בכיתה ה' לומדים את סדר מועד במשנה, וספרי נביאים 

תרי עשר.
בכיתה ו' מסיימים את סדר מועד ומתחילים סדר נזיקין, 

וספרי נביאים דניאל, אסתר, עזרא ונחמיה.
נזיקין ומתחילים סדר  בכיתות ז'-ח' מסיימים את סדר 
נשים, ספרי נביאים דברי הימים א' וב', ופרקים מספר 

תהילים.

כיתה א' למדה פרק א' בספר ויקרא, התחילה מתחילת 

חומש בראשית והם כעת בפרשת חיי-שרה. 

היא  וכעת  שמות  חומש  מתחילת  התחילה  ב'  כיתה 

בפרשת תרומה.

חומש  את  והתחילה  ויקרא  חומש  את  סיימה  ג'  כיתה 

במדבר.

ומתחילה  תורה  חומשי  חמישה  את  מסיימת  ד'  כיתה 

בלימוד המשנה – מסכת ברכות.

כיתה ה' סיימה את מסכתות: יומא, ראש השנה ולקראת 

סיום שבת.

כיתה ו' סיימה סדר מועד והחלה את סדר נזיקין בלימוד 

מסכת סנהדרין.

של  בעיצומה  וכעת  בבא-קמא,  מסכת  סיימה  ז'  כיתה 

מסכת בבא מציעא. בגמרא – נמצאים בעיצומו של פרק 

בעיצומו  ובמקביל,  עיון,  בלימוד  מכות  במסכת  ראשון 

של פרק שני בבקיאות. כמו כן, מתקדמים לקראת סיום 

דברי הימים א'.

ונמצאת בעיצומה של  סיימה מסכת שבועות,  ח'  כיתה 

פרק  של  בעיצומו  נמצאים   – בגמרא  עדויות.  מסכת 

בעיצומו  ובמקביל,  עיון,  בלימוד  מכות  במסכת  ראשון 

של פרק שני בבקיאות. כמו כן, מתקדמים לקראת סיום 

דברי הימים א'.
! ! ל  א ר ש י ם  ה י ר ש א

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו  שליט"א בסיום סדר מועד - כיתה ו

סיום פרשת יתרו. כיתה ב׳

סיום סדר מועד. כיתה ו׳

סיום חומש בראשית - כיתה ב׳
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החינוך לדרך ארץ, למידות טובות וליראת שמים – הינם 
נדבך מרכזי בעשייה החינוכית בתלמוד התורה, כיסוד 
איתן לכל לימוד התורה של הבנים. לשם כך מתקיימים 
כלליים.  ומבצעים  שונים,  כיתתיים  מבצעים   בת"ת 

בין המבצעים –
הפנמת  את  המעודדים  מבצעים  התקיימו  א':  בכיתה 
נכון  יחס  להורים,  עזרה  בחומש,  שנלמדו  המידות 
הגבורה',  'מבצע  'הנני',  מבצע  וגבורה:  איפוק  לחברים, 

ולאחרונה, מבצע 'מתרחקים ממריבה'.
ובשיחות  הכיתה  עם  בשיחות  מלווים  אלו  מבצעים 
של  בעל-פה  בהבעה  סיטואציות,  בהעלאת  פרטיות, 
הילדים, ובדרך הנכונה לפתור בעיות, מה שמכשיר את 

ילדינו נ"י לכישורים חברתיים נכונים ובריאים.
מעשים  מבצע  התקיים  השנה  בתחילת  ב':  בכיתה 

טובים, על ידי פתקים אותם הבנים כותבים זה על זה.
תפילה,  שינון,  על  מבצע  התקיים  השנה  בהמשך 
בכרטיסים  זוכים  התלמידים  טובים.  ומעשים  ברכות 
על השתדלותם. כל חמישה כרטיסים - מזכים במכתב 
נחת, וכל חמישה מכתבי נחת - מזכים בתעודת הערכה 

מהמנהל. 
שינונים,  על  כרטיסים  מקבלים  הבנים  ג':  בכיתה 
בעזרתם הם קונים בחנות פרסים. עידוד חזרה עצמאית 
על התורה: על כל שינון התלמיד מקבל תעודה מיוחדת 
לכל חומש. כעת החל מבצע עידוד התלמידים להתפלל 
כיתתי  ניקוד  צבירת  מבצע  ידי  על  אבא  עם  בשבת 

שבסיומו יקבלו אירוע חברה כיתתי.
בכיתה ד': אנו מקיימים בכיתה מספר מבצעים בהם:

אחד  מכין  שבוע  מדי   – שבת  לשולחן  תורה  דבר 
התלמידים דבר תורה לפרשת השבוע ואומר אותו בפני 
הכיתה. הבנים מקבלים סיכום של דבר התורה ואומרים 

אותו בסעודות השבת.
זמירות שבת – בימי שישי אנו מקיימים  בכיתה קבלת 
או אחת  פיוט  לומדים   אנו  מוסיקלית. בכל פעם  שבת 
ולביאור  למשמעות  זמן  מקדישים  אנו  שבת.  מזמירות 
בגיטרה.  נגינה  בליווי  משותפת  לשירה  וכן  המילים 

הבנים שמחים מאד שרים ומשתפים פעולה.

תלמוד תורה דביר

ג שאני עובד בגינה ושותל 3 דברים  ג שהרב שלנו עושה לנו חוויה שיש לי מהת"ת ....
גינה ג שיש לנו גינה ורק לקבוצה שלי יש שתי גינות אחת עם 
פרחים ואחת שמיועדת לזרעים.  ג שהיה טיול ללונה פארק 
הגדול והיה ממש כיף  ג שיש טיולים, מגרשי כדורסל ומגרש 

אחר לשחק כדורגל.                         תלמידי כיתה ג׳
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ימי  את  בכיתה  חוגגים  אנו   – ישראל  גדולי  על  לימוד 
שיש  תלמיד  כל  רבה.  בשמחה  הבנים  של  ההולדת 
דמות  על  לכיתה  פעילות  ומכין  מתכונן  הולדת  יום  לו 
מגדולי ישראל. הפעילות כוללת בדרך כלל שיעור קצר 
המועבר לכיתה על הדמות שבחר, סיפור מיוחד ומשחק 
המסכם את הנלמד. העבודות הרבות שנאספו יחד עם 
המוצב  ישראל  גדולי  ללוח  הפכו  צבעוניות  תמונות 
בכיתתנו. כחלק מההכנות לקראת סיום חמישה חומשי 
תורה פתחנו במבצע לימוד משניות הנקרא "שמע בם" 
בר המצווה. הבנים  עד  משניות  ש"ס  ומשמעותו -סיום 
וקבועה.  מדודה  בהתקדמות  ההורים  עם  יחד  לומדים 
בכיתה  מקיימים  אנו  הלומדים,  את  ולעודד  לחזק  כדי 
בכל ראש חודש סעודה קטנה לכבוד אלו שסיימו מסכת 
במהלך החודש. הבנים משתפים את הכיתה במה שלמדו 
ישנה הצלחה  ב"ה  הוקרה מהודרות.  ומקבלים תעודות 
גדולה למהלך זה, הבנים לומדים בהתמדה ובהתלהבות 

גדולה וב"ה עד כה סיימו בכיתה כשלושים מסכתות!! 
בכיתה ה': קיימנו בכיתה מספר מבצעים בהם –

בזמנים,  ועמידה  הלמידה  הרגלי  לחיזוק  טורים:  מבצע 
מבצע של כניסה לכיתה בזמן ועמידה במקום כששולחן 

הכיתה מוכן ומסודר.
מבצע כיבוד הורים: לחיזוק כיבוד הורים, כל ילד שכיבד 
את הוריו והביא פתק לכיתה נכנס להגרלה בסוף חודש.

הלמידה,  לחיזוק  בשיעור:  והשתתפות  שינון  מבצע 
שותפים  ולהיות  רם  בקול  לשנן  צריכים  היו  הבנים 
חמש  שצבר  מי  וכל  כרטיסיות  קבלו  הבנים  בשיעור, 
כרטיסים  שני  וכל  כחול  כרטיס  להם  הקנה  כרטיסיות 
וכל  מיוחדת  בכרטיסיה  ניקוב  להם  הקנה  כחולים 
חמש ניקודים הקנה להם פרס מארון הפרס לפי כמות 
עם  גדולה  הגרלה  תתקיים  המבצע  בסוף  הניקובים, 

פרסים גדולים.
נקודות  צוברים  הבנים  ולימוד.  שינון  מבצע  ו':  בכיתה 

ויכולים לקנות ספרים! כגון תיקון סופרים וכו'.
במבצע  משתתפים  החטיבה  תלמידי  ז'-ח':  בכיתות 
מתחילת  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  התורה  קריאת 
בהם'.  'וחי  במבצע  חלק  נוטלים  הבנים  כן  כמו  השנה. 
דרכם  בהמשך  הבנים  הכנת  על  דגש  מושם  בחטיבה 
אישיות  ושיחות  חכמים  תלמידי  עם  שיחות  בריבוי 

בנושאי הבגרות והכנה הכוללות אסיפות תלמידים. 
לקנין  הבנים  על  לפעול  אלו  מבצעים  מטרת  כמובן, 

הרגלים טובים גם לאחר סיום המבצע.

ם י י ד ו מ י ל ם  י ע צ ב מ

מבצעי חזרות בקיאות
"כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר"

השנים  במשך  הנלמד  על  חזרה  תוכניות  קיימות  בת"ת 
במקביל  המקרא  על  חזרות   – שעשועי'  'תורתך  בת"ת: 
לפרשיות השבוע; 'ושננתם' – חזרות מסודרות על נביאים 
ראשונים – ספרים: יהושע, שופטים, שמואל א', שמואל ב', 
מלכים א' ומלכים ב'; 'וחי בהם' – חזרות על משניות סדר 
החזרה  במידת  תלוייה  התורה  בידיעת  ההצלחה  מועד. 

עליה שוב ושוב.

מבצע חזרות חומש – 'תורתך שעשועי'
במחצית זו, כבר מתחילתה של השנה )פרשת 'שופטים'( 
קיבלו הילדים בכל תחילת שבוע שאלות הממקדות את 
הנושאים הנלמדים בפרשה. שאלות אלו ליוו את הלמידה 
בכיתות במשך השבוע, את השינונים שנעשו, העמיקו את 
לימוד  מתוך  הנלקט  המידע  את  ארגנו  ובמיוחד  ההבנה 
הפרשה. בכל סוף שבוע נבחנו התלמידים מתוך שאלות 
המיקוד, והגיעו אל השבת מוכנים לשמוע, להבין ולקיים 
את מה שישמעו כל בית ישראל בבית הכנסת, בתפילת 

שחרית של שבת.
בחומש בראשית נבחנו תלמידי כיתות ג-ו בפשט הפרשה 
ותלמידי החטיבה ברש"י נבחרים. בחומש שמות תלמידי 
וחצי  הפרשה  בפשט  מהשאלות  חצי  נבחנים  החטיבה 

מרש"י נבחרים.

מבצע חזרות נביאים ראשונים – 'ושננתם'
במחצית זו, סיימנו לחזור על הספרים 'יהושע' ו'שופטים', 
ואנו בעיצומן של החזרות על שמואל א'. בסוף כל ספר נערך 
חידון המסכם את הבקיאות ואת השליטה בנושאים שנלמדו. 
ג, ד, ה זכו בשני כדורים על השגת ממוצע מעל 90  כיתות 

בשני הספרים, תלמידי כיתה ו זכו בכדור אחד.
אנו בשאיפה לחזור על רוב נביאים ראשונים עד סוף שנה זו.

מבצעי  ריכוז  על  אשואל  אילן  לרב  להודות  המקום  כאן 
חזרות אלו במסירות רבה, ולאחל לו המשך הצלחה בהגדלת 

התורה!

מבצע מתמידים! לימי איחודי כיתות
חול  הכיפורים,  יום  ערב  השנה,  ראש  בערב  גם  בס"ד 
לת"ת  הגיעו  החנוכה  וימי  רבה  הושענא  סוכות,  המועד 

תלמידים לעסוק בתורה!!! אשריהם ישראל!!!
המתמידים קיבלו צ'ופר ופרס יומי!

מבצע ואל"ה שמו"ת המתמידים 
המתמידים  שמו"ת  ואל"ה  במבצע  אנו  ממשיכים  השנה 
תרגום"  ואחד  מקרא  שניים  הפרשה  לשנות  אדם  "וחייב 
זוכים  במהלכו  שחרית.  תפילת  אחר  ו-ח  כיתות  לתלמידי 
התלמידים לקרוא את כל פרשיות התורה עד שמחת תורה. 

מבצע "נר מצוה ותורה אור"
 – התורה  לימוד  לחיזוק  מבצע  התקיים  חנוכה,  בימי 
נרות חנוכה במשך כחצי  תלמיד שלמד תורה בזמן אור 

שעה, והגיע למחרת לת"ת – זכה בצ'ופר מתוק!

ב"ה תלמידים רבים למדו בחנוכה חצי שעה בזמן הדלקת 
שקיבלו  היומי  הצ'ופר  מלבד  נוסף  לצ'ופר  וזכו  הנרות 

התלמידים שבאו ללמוד בימי החנוכה.

מבצע "וח'י בהם"
סדר  משניות  על  חזרות  במבצע  פתחנו  החורף  במהלך 

מועד – ח"י משניות כל שבוע, לכיתות ו'-ח'.
מידי שבוע מתקיים חידון שבועי. בחידון משתתף תלמיד 

שחזר על המשניות לקראת החידון.
לרכישת  בשוברים  זוכים  התלמידים   – הלימוד  לעידוד 
ספרים, על פי ניקוד שצברו בהתאם לציון שלהם בחידון.

וכעת  ומגילה  שבת  מסכתות  על  הבנים  חזרו  עתה  עד 
הזכיה  שוברי  מלבד  פסחים.  מסכת  על  חזרות  מקיימים 
המקנים להם אפשרות לרכישת ספרים הבנים מצ'ופרים 
שקיימנו  עשירה  בוקר  ארוחת  כגון  נוספות  בהפתעות 

למשתפי המבצע.

ארוחת בוקר לתלמידי מבצע 'וחי בהם' 

קוצר      ואינו  כזורע ואינו חוזרהלומד   כל 

å
åå

במהלך השנים האחרונות בדקנו בהזדמנויות שונות את אפשרות ההצטרפות של הת"ת למסגרת 
ממלכתית, מתוך רצון להקל על תשלומי ההורים, ובמקביל - לשכלל, להעשיר ולפתח את הת"ת 

בעזרת היתרונות שיניב המעבר למערכת הממלכתית.

הנושא נבחן כעת מחדש, לאחר שלאחרונה מוסדות הדומים לנו ביצעו מהלך של מעבר )לדוגמא: נריה 
עברו לתתמ"ד, יצהר עברו ל'ממלכתי חרדי', ועוד(, וקיבלנו מספר פניות של הורים לקיום מהלך דומה.

במסגרת הבירורים – בדקנו כאפשרות ראשונה את ההשתלבות בתתמ"ד. אפשרות זו נשללה כבר 
בתחילת הבירור, מכיון שמשה"ח לא יאפשר לשני מוסדות ממ"ד לפעול בנפרד באותו ישוב בשכנות 

קרובה.

כאפשרות נוספת, בדקנו את הההשתלבות במסלול ה'ממלכתי חרדי' )ממ"ח(.

לאחר בירור כיוון זה, שכלל פגישות עם מפקחים ממשה"ח, שיחות עם מנהלי מוסדות, אנשי שטח 
ועוד, התוודענו למכלול היתרונות והחסרונות הנגזרים מן המעבר.

מכיון שאין ברוחבם של כתפינו הדלות להכריע נושא זה בעצמנו – התכנסה ועדת הרבנים של הת"ת, 
ביום שלישי כ"ח חשון, לליבון הנושא.

ועדת הרבנים הגיעה למסקנה כי, לעת עתה, יש להעדיף את המצב הקיים כיום בו ניתן לשמור 
ביתר שאת על צביונו התורני המובהק של הת"ת. מצ"ב מכתב ועדת הרבנים המפרט את השיקולים 

להכרעתם זו.

______________________השירות הפסיכולוגי לשירותכם

איך להקשיב לילד
הפונה לעזרתנו
בתחום הרגשי? 

איילת ישי-לזרסון  |  פסיכולוגית הת”ת מטעם המועצה האיזורית גזר
ראשית – מזל טוב! הילד מצא בכם אוזן קשבת. האפשרות של הילד לשתף את הוריו אינה מובנת מאליה. 

להלן כמה דגשים שכדאי ליישם בשיחות עם הילד, מתוך רצון שיפנה אלינו גם בעתיד.
קשה שלא להזדהות עם הילד ולא לחוש את מצוקתו,

ולכן, לעתים, הפניה תעציב אותנו או תגרום אצלנו לתחושת אי-נוחות. למעשה, אלו הן 
תחושות שגם ילדכם חש, ולכן כצעד ראשון יש לתת אישור לרגשות אלו.

כמו כן, לרוב, הנטיה הראשונית הינה להגיב בפעולה או להוכיח לילד שהוא טועה ובכך 
לבטל את מצוקתו.

גם הצורך לפעול, להתקשר להורים, למלמד או למדריך בתנועה - אינו בהכרח הצעד 
המומלץ, משום שהמסר העובר לילד הינו שהרגש שלו הוא בעייתי ויש לפתור אותו 

בעשייה, וכי הוא תלוי בהורה לשם כך. אלו פעולות שאינן מומלצות. אז מה כן?
להיות שם איתו, במקום הלא-נעים ולהקשיב לו. בהקשבה אמפתית אנו מקשיבים 

ללא שיפוטיות כלפי רגשות הילד ונמצאים איתו יחד, באשר הוא שם.
אפשר להדהד את מה שהילד מרגיש )לבטא במילים את הרגשתו(.

בפן המעשי, יש לחשוב - עם הילד - על פתרונות אפשריים וגם לאפשר לו לשמוע 
את עצמו ולחשוב בכוחות עצמו על דרכים נוספות להסתכל על המקרה. 

בהצלחה!

כיף לי בת"ת ש....

✓ 
יש הרבה טיולים ושיש 

ברכות בחופש
מתחילים גמרא  ✓

בכיתה ה'
✓ 

יש פעילויות ספורט
יש רבנים טובים ✓
✓ 

יש דברים של קיבוץ 

של כולם ביחד בבית 

מדרש
✓ 

הסגנון של הלימוד 
יש שיעורי חברה  ✓

שמשפרים את הכיתה
✓ 

שיש מגוון משחקים 

אהובים, רבנים טובים, 

חברים

תלמידי כיתה ד

חוויה שיש לי מהת"ת ....
מאד זמן והם היו גם יפיםג שנסענו לגן חיות ושראיתי שם חיות שלא ראיתי הרבה 

ג שבסיום שמואל א,ב עם הרב נועם בכיתה ג, הרב הביא 

משחקי  ושיחקנו  האש  על  ועשינו  וצ'יפסים  בשרים  לנו 
חברה. היה מהנה מאד.               תלמידי כיתה ד

אני אוהב בת"ת ש....

✓ 

את בית-המדרש היפה שיש בו הרבה ספרים
✓ 

את הפעילויות גיבוש וחברה
✓ 

לומדים תורה ברצינות
✓ 

המורים מאד נחמדים ויש להם קשר קרוב עם התלמידים
✓ 

יש יחס טוב וגם איכות הלמידה טוב וזה נותן לבוא בשמחה 

לת"ת
יש חברה טובה ✓
✓ 

שיש מורים שיודעים לתת יחס טוב וגם מתייחסים לכולם
✓ 

הרבנים מקשיבים ומפנים לך מזמנם הפנוי
✓ 

לומדים תורה בהיקף, וקונים בקנין חזק את חמשה חומשי 

תורה ושני סדרי משנה - מועד ונזיקין וכן כמה וכמה דפי 

גמרא. כל זאת מתוך שמחה ואהבה, ויחס טוב בין התלמידים 

תלמידי כיתה ח למלמדים.    

ם י י כ ו נ י ח ם  י ע צ ב מ ך  ש מ ה
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 "אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה,
 ועושה נחת רוח ליוצרו..."
תלמוד תורה דביר הוקם באלול תשס"א.

מגמת תלמוד תורה דביר היא לחנך את ילדינו בדרכה של 
תורה באווירה ציונית. שאיפתנו היא להעניק לילדינו את 

הזכות ללמוד את תורת ה' מתוך שמחה ואהבת תורה.
עם פתיחת שנה"ל תשע"ז לומדים בתלמוד התורה כ-215 
ילדים כן ירבו, בכיתות א'-ח'. תלמוד התורה הפך להיות 
מוקד משיכה אזורי לכל מי שחשקה נפשו בחינוך ילדיו 
התורה  ללימוד  ילדיו  בחינוך  נפשו  שחשקה  מי  לכל 
אותה  הייחודית  הלימודית  בדרך  ובמסירות  בדביקות 
הורונו חז"ל "בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה..." 

)אבות ה', כ"א(.

ייחודיות הת"ת
כיתות קטנות: נעשה מאמץ להגביל את מספר הילדים 
ובן  בן  לכל  אישי  יחס  להעניק  מטרה  מתוך  בכיתה, 
ובפיתוח  הלמידה  באיכות  המסייע  חז"ל,  כהדרכת 

האישיות הנפשית והתורנית.
ועל  המידות  עבודת  על  ניתן  מיוחד  דגש  ארץ:  דרך 

התנהגות נאותה, כיאה לתלמידי חכמים בני תורה.
שיטת לימוד ייחודית: שעות הבוקר מוקדשות ללימוד 

תורה בשיטת לימוד ייחודית.
לומדים  תורה  בתלמוד  השנה:  כל  בשמחה  לומדים 
כל ימות השנה, יום יום. גם בשבתות ובמועדים, כמו גם 
תלמוד  תלמידי   – הילדים  לשאר  המוכרות  בחופשות 
בשילוב  ובשמחה,  בחשק  ללמוד  ממשיכים  התורה 

פעילויות חברתיות מגוונות.
בנים  מגיעים  תורה  לתלמוד  חברתי-תורני:  מרקם 
ברמה  לחינוך  השואפות  תורניות-ציוניות  ממשפחות 

תורנית ורוחנית גבוהה.
צוות חינוכי: המחנכים והמורים הינם בני תורה שיראתם 
קודמת לחכמתם. הם מקרינים אהבת תורה ויראת שמים. 
המלמדים והמורים רואים במלאכת החינוך עבודת קודש, 

ועושים את עבודתם במסירות רבה. 
מוקדשות  בת"ת  הבוקר  שעות  ייחודית:  לימוד  שיטת 
ללימודי הקודש בשיטת לימוד ייחודית, כאשר אנו לומדים 
שיטה   – 'זילברמן'  בשיטת  והמשנה  המקרא  לימודי  את 
"בן חמש  המבוססת על הדרכת חז"ל בסדר קנין התורה 
משנה  ה'  פרק  )אבות  למשנה..."  עשר  בן  למקרא,  שנים 

כ"א(.
השעות  וברצף  בכמות  רק  לא  היא  השיטה  יחודיות 
לימוד   – הלימוד  בדרך  בעיקר  ללימוד, אלא  המוקדשות 
הילדים,  כל  בשותפות   – שינון  בשילוב  יסודי  פשט  של 
מקנה  השיטה  רב.  לימודי  הספק  עם   – ובשמחה  בניגון 
תורני  יסודי  נדבך  המהווה  הנלמד,  בחומר  רבה  בקיאות 

לאורך ימים ושנים.

על הת"ת
מסיימים  הילדים  ח'  כיתה  עד  הלימוד:  ואיכות  היקף 
חלק נכבד מהתנ"ך, כשלושה סדרי משנה וסוגיות נרחבות 

בגמרא.

פשט  של  ובהירה  טובה  הבנה  כולל  הלימוד   – בתנ"ך 
הפסוקים, והוא משלב בתוכו חזרות רבות   בנגינת טעמים.

במשנה – גירסא בניגון; הבנת המשניות – ביאור המקרה, 
הדין וטעם הדין, בירור המחלוקת, עמידה על כללים בש"ס 

ועוד; שינון רב.

בגמרא – לימוד מדורג, יסודי ומעמיק המפגיש את הבנים 
עם הגמרא באופן מובנה המסייע בהתגברות על  הקשיים 
השכיחים בתחילת הדרך, ביניהם: השפה הארמית ופיסוק 
תבניות  והכרת  נכונה  קריאה  כולל  הלימוד  הגמרא. 

לשוניות בגמרא, וכן יכולת לומר "מהלך סוגיה" ועוד. 

לימודיהם  להמשך  טובה  תשתית  לבנים  מקנה  הלימוד 
בכל  כולו  הלימוד  ההמשך.  בישיבות  ובבקיאות  בעיון 

התחומים נעשה מתוך שמחה והנאה רבה.

'גירסא דינקותא' – זה לכל החיים !

והנחיה מקצועיים מטעם  קיימים פיקוח  והנחיה:  פיקוח 
תלמוד התורה לליווי עבודת המלמדים ושכלולה בלימודי 
במסגרת  ומקצועי  מיוחד  דגש  וגמרא.  משנה  מקרא, 
הנחיית הצוות ניתן על פיתוח מיומנויות למידה – חשיבה, 

כתיבה והבעה. 

אנגלית  חשבון,  עברית,   – החול  מקצועות  חול:  לימודי 
משרד  של  הליב"ה  לתכנית  בהתאם  נלמדים   – ומדעים 
גבוהים  בהם  התלמידים  והישגי  ובפיקוחו,  החינוך 

מהממוצע הארצי.

ממקומות  תלמידים  מגיעים  תורה  לתלמוד  התלמידים: 
מודיעין,  גמזו,  חורון,  שעלבים, מבוא  איילון,  נוף  שונים: 

חשמונאים, לוד ורמלה.

בעסק  שקועים  הבנים  היות  לצד  וטיולים:  פעילויות 
לאורך  וטיולים  רבות  פעילויות  מקיימים  אנו  התורה, 
כל  של  והחינוכית  הלימודית  לתוכנית  בהתאם  השנה 
לחזק  היא  הטיולים  ושל  הפעילויות  של  מטרתן  כיתה. 
ובערכי התורה, לפתח מיומנויות  את התלמידים במידות 
ולהרבות  הארץ  בהכרת  הדעת  את  להרחיב  חברתיות, 

אהבתה. 

כמו  לרוב.  וב"צ'ופרים"  בפרסים  זוכים  הילדים  כן,  כמו 
פרשות  וסיומי  לעת,  מעת  נערכות  כיתתיות  מסיבות  כן, 

ומסכתות נחגגים בשמחה רבה.

ישיבות המשך: אנו שמחים לראות את בוגרינו מתקבלים 
לישיבות המשך טובות ביותר ומצליחים להשתלב על פי 

בחירתם בישיבות קטנות, תורניות ותיכוניות.

בנוסף לתוכנית לימוד ההלכה המותאמת לכל כיתה 
לימודי הלכה משותפים, בהם  – מתקיימים בת"ת 
המותאמים  בחידונים  משתתפים  התלמידים  כל 

לרמת כל כיתה. 

השנה התחדשנו בלימוד ההלכה מתוך חוברות על 
ב'-ח'.  לכיתות  זצ"ל,  אליהו  מרדכי  הרב  פסקי  פי 
לכל חג או נושא - חוברת משלו. התלמידים לומדים 
נערך  ובסיומה  חוברת  כל  תקופה  במשך  בכיתה 
באופן  בנויה  הלימוד  תכנית  פרסים.  נושא  חידון 
ספירלי, בה כל שנה תיעשה חזרה על ההלכות עם 

דגשים נוספים בהתאם לגיל הלומדים.

יישר כח לרב אהרן קופמן, על ריכוז לימוד ההלכה, 
והתאמת  הכיתות  רמת  לפי  הלכות  מיקוד  בהכנת 

החידונים המסכמים את הלימוד!

שיחת חיזוק במעמד הסליחות מפי הרב אשר כורסיה

הלכות ימים 
הנוראים

פתחנו את השנה בלימוד הלכות חודש אלול, ראש 
בלימוד  הכיפורים.  ויום  תשובה  ימי  עשרת  השנה, 
לקיים  מנת  על  ללמוד  מאמץ  הושקע  ההלכות 
ולמקד את ההלכות שילוו את התלמידים: בסליחות, 
בתפילות ובמנהגי ראש השנה, בעשרת ימי תשובה 
וביום הכיפורים. ביום שני, ח' בתשרי, התקיים חידון. 
מכל  מצטיינים  ושלושה  בפרסים  זכו  המשתתפים 

כיתה קבלו פרס נוסף.

הלכה– במעגל השנה

הורים יקרים!
ילדים שחושבים בצורה חיובית מצליחים יותר בחברה

ילדים צעירים נוטים לחבוש "משקפיים ורודים" כשהם 
רואים את המציאות לעומת מבוגרים. הם מייחסים יותר 
משקל לטוב ולחיובי על פני השלילי, אך עם התבגרותם 

נטייה זו הולכת ופוחתת.
כולנו חווים מגוון רגשות בכל יום: שמחה, כעס, דאגה, 
געגוע, אכזבה ועוד. דרך הרגשות אנו מתחברים ויוצרים 
קשר.  הרגשות מאפשרים את המפגש הנפשי בין בני 
אך  מדבר  אינו  אמנם  תינוק  לילדים.  הורים  בין  אדם, 

מבטא רגשות וכך יוצר קשר.
מצליחים  אנו  האם  להרגיש?  כיצד  בוחרים  אנו  האם 
מנהלים  בחיינו  שהאירועים  או  רגשותינו  את  לנהל 

אותנו? המצב קובע או ההתייחסות שלנו למצב??
נמצא כי ילדים שחווים את האנשים סביבם כמנוהלים 
על ידי האירועים, כלומר שאינם אחראים לרגשות שהם 

מפגינים, התקשו להפגין התנהגויות פרו חברתיות.
 אז מהן בעצם התנהגויות פרו חברתיות?

שמכוונות  התנהגויות  הן  חברתיות  פרו  התנהגויות 
קבוצה  של  כללים  לקבל  לדוגמה,  לאחר.  להועיל 
ולפעול לפיהם או להתנהג באופן מותאם לסיטואציה 
הם  חברתיים  כללים  לומדים  צעירים  כשילדים  ועוד. 

לגדל ילד חברותי,
כיצד?

הופכים באופן הדרגתי רגישים יותר למצבים 
בהם התנהגויות פרו חברתיות נדרשות. 

 עצות לחיזוק "המשקפיים הוורודות" 
אצל ילדינו:

1. תווכו לילדיכם את המציאות - כשאתם נמצאים יחד 
עם ילדיכם בסיטואציה חברתית המלווה ברגשות עזים, 
למשל - חזרתם עצבנים מהעבודה ופעולה קטנה של 
לאחר  מותאמת.  לא  זעם  תגובת  בכם  עוררה  ילדיכם 
כדי  שנוצרה  הסיטואציה  את  נצלו  הרוחות,  שנרגעו 
אך  נעים,  לא  אירוע  עם  התמודדתם  שאמנם  להסביר 
שלא  הוסיפו  וגם  שכחנו..  ולרגע  יתברך  ה'  מאת  הכל 
התכוונתם להגיב בעוצמה כזו אלא שנפגעתם.. הסבר 
זה יחדד לילדים שאתם לוקחים אחריות על רגשותיכם, 
יוכלו לרכוש את היכולת לייחס אחריות לרגשות  וכך 

לעצמם ולאחרים.
לשמחה,  העדפה  תנו   – הרגשות  לכל  מקום  תנו   .2

לאושר ולהתלהבות. אתם מודל לחיקוי.
3. תנו חיזוקים להתנהגויות חיוביות - כשילדיכם בוחר 
לילד שעצוב או שקיבל מכה,  דואג  לילד אחר,  לוותר 
שמציע לעזור או כל פעולה פרו חברתית אחרת, שבחו 
אותו על כך. תנו לו לדעת שאתם ערים לכך ומעריכים 

זאת.  לגדל ילד חברותי – זה אפשרי!

ורד זיו  |   יועצת חינוכית מטפלת חברתית 
מטעם מכון "תעצומות", המלווה את הת"ת

הלכות סוכות 
וארבעת המינים

המשכנו בשמחה את הלימוד בדיני חג הסוכות "זמן 
הלכות  מרובות.  וההלכות  קצר  היה  הזמן  שמחתנו". 
ארבעת המינים, סוכה, ימי חול המועד ושמיני עצרת. 

על הלכות אלו - חולק משחק פיצוחים כיתתי.
יישר כוח לעמלים!!

חודש חשון 
בהתאמה  הלכות  הכיתות  למדו  חשון  חודש  במהלך 

כיתתית בנושאי תפילה ודרך ארץ.

הלכות חנוכה
לקראת חנוכה למדנו את חוברת הלכות חנוכה אשר 
הדלקת  של  הלכתי  וחלק  לחג  אמוני  רקע  כללה 
הנרות, על הניסים, התפילות והקריאה בתורה. בסיום 
הלימוד נערך חידון עם שאלות מורכבות. המשתתפים 
זכו בפרסים ושלושה מצטיינים מכל כיתה קבלו פרס 

נוסף.

בוגרים-צעירים חנוכה

הלכות ברכות
לקראת ט"ו בשבט, הבנים למדו מתוך חוברת הלכות 
בברכות  הקדימות  בדיני  עסקנו  בחוברת  ברכות. 
ודיני קדימות בברכות  ראשונות, דיני ברכה אחרונה 
בימים  ט"ו בשבט.  אחרונות. לקינוח, למדנו על סדר 
פרסים  נושא  חידון  להתקיים  מתוכנן  הקרובים 
מכל  הראשונים  הזוכים  שלושת  השונות.  לשכבות 

כיתה יזכו בפרסים ייחודיים.
אני אוהב בת"ת ש....

יש טיולים שווים ✓
את שיעורי הנביא ✓
✓ 

שהלכנו לפארק ענבה
✓ 

שהלכנו ללונה פארק
ללמוד תורה ✓
המתקנים ✓

אני מאד אוהב את 
✓ 

הטיולים של הת"ת וגם 
שאחים שלי שם

 את הסיפורים של  ✓

הרב דוד
חוויה שיש לי מהת"ת ....

✓ 
החוויה שלי ללמוד תורה 
וששטנו באניה ושנסענו 

לירושלים
שנסענו לירושלים  ✓

למזרקות לפני שהלכנו 
לכותל

 שהלכנו לבית של  ✓

הרב קוק
תלמידי כיתה ב׳

אני אוהב בת"ת ש....

✓ 
יש המון טיולים

✓ 
שעושים טיולים לצפון, 

לדרום ולמקומו רחוקים
✓ 

כל כמה חודשים יש טיול 

למקומות יפים
✓ 

לומדים הרבה תורה
✓ 

יש לנו רב כל כך טוב 

ומשקיען שמשקיע בנו 

כל כך.
✓ 

המורים מתייחסים יפה 

לתלמידים
✓ 

שאתם משקיעים הרבה, 

שאתם עושים טיולים 

שווים ועושים מלא 

מגרשים כדי שיהיה לנו כיף 

וגם אתם מלמדים אותי 

מלא תורה וגם בימים 

חופשיים אתם מלמדים 

עם צ'ופרים. תודה רבה!

תלמידי כיתה ד׳

כוחה של מילה טובה
הרב דוד בן ישי

אין אדם מושלם ביקום, הילדים הם לא רובוטים, 
ממצב  מרגשות,  הנעה(  )מלשון  מונעים  מעשיהם 
רוח, מחוויית הצלחה או כישלון, ממצב חברתי ועוד 
גורמים שמשפיעים על מעשיהם לחיוב או לשלילה.

החכמה היא לשים דגש על הצד החיובי )לצד גבולות ברורים(.
מקום,  לשום  ילד  תקדם  לא  לעולם  שלילית  הערה  או  ביקורת 
היא תגרום לילד להבין שהוא שלילי וגם ביחס לחברה תידבק בו 
הסטיגמה השלילית, מילה יוצרת מציאות. לדוגמא: 'אתה אף פעם 

לא עוזר בבית' או 'אתה אף פעם לא מפנה את הכלים מהשולחן'.
להעצמה  גורמת  טובה  ומילה  פידבק  חיובית,  הערה  זאת  לעומת 
ולחיזוק הדימוי העצמי של הילד. לדוגמא: 'סידרת כל כך יפה את 
החדר, איזו הפתעה נעימה', 'תודה שהכנת לנו ארוחת ערב טעימה 

במיוחד'.
גם אם הוא לא סידר את החדר כפי שציפית, הוא התאמץ!

חשוב מאוד לא להוסיף ביקורת לצד הפידבק. הביקורת מהדהדת 
תסתכל  אבל  החדר,  את  'סידרת  לדוגמא:  הפידבק.  את  ומגמדת 

מתחת למיטה, כמה בלאגן השארת שם!'
ההתנהגות  תיעלם  כך  ומתוך  החיובי  על  רק  הדגש  את  נשים 

השלילית.

å

å

å

å
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מקרא ומשנה
"תורה נקנית במ"ח דברים... 

במקרא, במשנה..."

המדריך  המלווה,  המפקח,  הוא  בן-שושן  שלום  הרב 
והמכוון באופן שוטף את צוות המלמדים במקרא ובמשנה, 

תוך הגדרת מטרות ובניית תוכנית מעשית ליישומן.
הרב שלום מבקר בבית מדרשינו מדי שבוע, נכנס לכיתות, 
מאזין ומעביר שיעורים, בוחן את הבנים, מאזין ומשוחח, 

תומך, מאיר/מעיר ומפרגן.
בעבודה המשותפת עם הצוות ניתנים דגשים מגוונים:

רציפה 	  רב-שנתית  כללית  לימודים  תוכנית 
ומתפתחת, בחומש, נביא ומשנה לכל הכיתות א'-ח'.

ומאורגן. 	  מסודר  שיטתי,  באופן  הפשט,  הוראת 
ניתנת תשומת לב למגוון תחומי ההוראה.

עם 	  בבית  הבן  של  לחזרה  הקשר  דף  התאמת 
ההורים על הנלמד בכיתה.

פיתוח מיומנויות הכתיבה, והכוונה לכתיבה נכונה 	 
ותקינה במחברת.

קיום בחינות מפקח מידי תקופה, בכתב או בעל פה. 	 
וכן מתקיימים שיעורי צפיה. מתוך הבחינות ושיעורי 
יכולותיו של  לשיפור  לדיון הדרכים  עולים  הצפיה 

כל תלמיד.
הערכות מצב תקופתיות.	 

ב"ה ניתן לזהות מגמת עליה מתמדת בקנין התורה - 
יישר כח למלמדים ולתלמידים!

גמרא
"תורה נקנית... בתלמוד, בשימוש חכמים, 

בדקדוק חברים ובפלפול התלמידים..."
וברמה  ויסודית,  מובנית  בצורה  נעשה  הגמרא  לימוד 

גבוהה, תוך הכנה ראויה לישיבות ההמשך.
באמצע  הגמרא  יסודות  עם  להיפגש  מתחילים  הבנים 
המושגים  קנין  בביסוס  ו'  בכיתה  ממשיכים  ה'.  כיתה 
הוא  הגמרא  בלימוד  הבנים  קנין  עיקר  כאשר  בגמרא. 
בשעות  מתקיימים  הגמרא  לימודי  אז  החטיבה,  בכיתות 
מסכת  לומדים  אנו  השנה  יום.  מידי  כשעתיים  הבוקר, 

מכות פרק ראשון בעיון, ופרק שני בבקיאות.
מונחים,   – בגמרא  הלימוד  יסודות  קנין  על  הוא  הדגש 
נלוות  מיומנויות  והקניית  תוס',  רש"י,  מילים,  מושגים, 

שונות – בחשיבה ובכתיבה.

ב"ה תלמידינו הולכים ורוכשים את מיומנויות לימוד הגמרא 
בשיטתיות ובהדרגה וכך מגיעים מוכנים לישיבות ההמשך!

עברית
תוכנית הלימוד מותאמת לדרישות משרד החינוך ונלמדת 
באמצעות ספרי הלימוד 'לומדים להצליח' )סדרת אמונה(.

המצב  לבדיקת  בשנה,  פעמיים  מתקיימים  מיפוי  מבחני 
והבעה  לשון  הנקרא,  הבנת   – העברית  בתחומי  הפרטני 
בכתב. מתוך המיפוי אנו מקבלים תמונה מקיפה ומקצועית 
על מצב הכיתה, ומתוך כך נגזרת תוכנית המשך עבודה 
וכל  ככלל  הכיתה  כל  לקידום  והמלמדים  המורים  של 

תלמיד בפרט. בכיתה ה' מתקיים מיצ"ב בעברית.
העברית  תחום  ריכוז  על  חורש  רונית  למורה  כח  יישר 

בשיטתיות ובמקצועיות.

הרב נר נחום, מדריך עברית מטעם משרד 
החינוך, והרב נח ליבשיץ, מפקח פדגוגי 

כולל מטעם משרד החינוך ציינו לשבח את 
המוטיבציה של הצוות להצליח בקידום הבנים. 

הם התרשמו ממסירות הצוות לחינוך הבנים 
ומרצונם לקדם את התלמידים בתחום זה.

חשבון
הבנים לומדים בכל הכיתות את ספרי הלימוד על פי תוכנית 
טובים  להישגים  ומגיעים  החינוך  משרד  של  הלימודים 
מאוד – בכיתות א'-ו' לומדים בספרי 'מסלולים' של מט"ח, 
תוכנית  יקואל.  גבי  של  הספרים  מתוך  החטיבה  ובכיתות 
הלימוד משלבת תירגול רב. יישום התוכנית מתקדם ב"ה 

בהצלחה רבה!

הבנים נבחנים במהלך השנה על ידי מבדקים מובנים. אנו 
מנתחים ומפלחים את המבחנים, על ידי מיפוי ברמת תת-
נושא, על מנת למקד את הקידום הפרטני והכיתתי הנדרש.

בנוסף לכך, מעת לעת מתקיימת פגישת הדרכה של הרב 
מטעם  פרץ  יצחק  והמדריך  מט"ח  מטעם  מוניץ  אלעד 
משרד החינוך - מדריכים מקצועיים ומנוסים –  עם המורים 
אישיים,  מפגשים  כוללות  הפגישות  השונות.  בכיתות 

שיעורי צפייה ועוד. 

כמידי שנה, אנו נערכים בצורה מיוחדת בהכנת ילדי כיתה 
ה' למבחני המיצ"ב, ובהכנת ילדי כיתה ח' למבחני הכניסה 

לישיבות.

ב"ה הלמידה טובה והתוצאות משביעות רצון.

חיון, רכז חשבון, על מאמציו בחיזוק  יישר כח לרב משה 
המקצועיות וליווי צוות חשבון!

מר יצחק פרץ, מדריך מתמטיקה מטעם משרד החינוך, 
והרב נח ליבשיץ, מפקח פדגוגי כולל מטעם משרד 
החינוך ציינו לשבח את הידע המקצועי של הצוות 
והמוטיבציה להצליח בקידום הבנים. הם התרשמו 
ממסירות הצוות לחינוך הבנים ומרצונם לקדם את 

הבנים בתחום המתמטיקה על טהרת הקודש.

אנגלית
יסודות  לימוד  בשמחה.  אנגלית  גם  לומדים  דביר  בת"ת 
האנגלית מתחיל בכיתה ד'. הלמידה הינה באווירה נעימה 

ומגוונת.

ומותאמים  מדוברת  כשפה  השפה  לימודי  על  דגש  ניתן 
לדרישת לימודי האנגלית במסגרות ההמשך – אושרו על 
והולם  ראוי  נמצא  הנלמד  והתוכן  הת"ת  רבני  ועדת  ידי 

לבני תורה. 

המילים,  אוצר  הרחבת  בנשמע,  בהבנת  מתנסים  הבנים 
תרגולי דו-שיח, שירה ודיבור.

מדריך  של  פגישה  מתקיימת  לעת  מעת  לכך,  בנוסף 
מקצועי ומנוסה מטעם משרד החינוך, מר יהושע ליבר – 
עם המורים בכיתות השונות. הפגישות כוללות מפגשים 

אישיים, שיעורי צפייה ועוד. 

בספריית הת"ת קיים מבחר רב של ספרי קריאה באנגלית, 
הלמידה,  לגיוון  קריאה  ספרי  שואלים  הילדים  ממנו 
ולשיפור הכנתם להתמודדות עם השפה בכוחות עצמם 

.Book Reports וכן בהגשת

אנו מקווים להמשך לימוד מועיל ומפרה.

מר יהושע ליבר ציין לשבח את מסירות צוות אנגלית 
ומילוי המרץ שלהם ללמד היטב. לדבריו, למידת 
האנגלית ורמת הכיתות טובה. עוד ציין, כי ספרי 

הלימוד טובים ומתאימים לרמת הכיתה.

מדעים
שיעורי מדעים מתקיימים בכלל הכיתות בהתאם לתוכנית 

משרד החינוך. בכיתה ו' לומדים גיאוגרפיה.

השנה רכשנו ציוד לטובת קיום ניסויים במדעים. מדריכה 
מטעם משרד החינוך מלווה את הצוות, ומקיימת הדרכות 

מעת לעת לפי הצורך.

הוראה מתקנת
לקידום  רבות  שילוב'  'שעות  מוקדשות  תורה  בתלמוד 
תלמידים עם קשיים שונים בתחומי קריאה, כתיבה והבנת 
הנקרא – על ידי המורה רונית חורש לכיתות א-ד, ועל ידי 

הרב אברהם אליהו לכיתות ה-ח.

בנוסף, שעות שילוב מלוות את הבנים מהכיתות הגבוהות 
גם בלימודי הקודש במשנה וגמרא.

בשיעורי הוראה מתקנת ניתנים לבנים כלים ללמידה נכונה, 
יעילה ומוצלחת של החומר הנלמד בכיתה. בשיעורים אנו 
עוסקים בהטרמה במקצועות: תורה, משנה, גמרא ועברית 
להבין  להם  שעוזרות  מגוונות  למידה  באסטרטגיות  וכן 

ולהפנים את החומר הנלמד באופן המתאים להם.

המוטיבציה  את  לעורר  כדי  לבנים  רב  ועידוד  דגש  ניתן 
להתמודד ולהצליח .

את  מקדישים  מתקנת  הוראה  צוות  עם  יחד  המלמדים 
ולמציאת  הבנים,  אצל  שונים  קשיים  לאיתור  הנדרש 

הדרכים הנכונות לקידומם בלימוד.

עליון  ערך  רואה  דביר  תורה  תלמוד  בית  כי  לציין  חשוב 
ולערך  החינוכי-רוחני,  הפרטני  וקידומו  התלמיד  לנפש 
זה אנו מצרפים קידום לימודי בקודש ובחול, ובמיומנויות 

השונות המהוות חלק מעצם הלמידה.

יישר כח למורה רונית חורש על ריכוז תחום הוראה מתקנת 
וליווי המענה הפרטני המקצועי במסירות רבה, ולרב אבי 
מעניק  אותם  הרבים  מתקנת  ההוראה  שיעורי  על  אליהו 

לתלמידים.

 ספריית תלמידים –
ספרי קריאה

אנו רואים ערך חשוב בקריאה, בהעשרה תורנית וערכית, 
בהרחבת אופקים, ובחיזוק מיומנויות הקריאה וההבעה.

מנת  על  שהוקמה  לתלמידים,  מיוחדת  ספריה  בת"ת 
עברו  אשר  וערכיים,  תורניים  ספרים  בפניהם  להציע 
שמירת  תורנית.  מבחינה  התכנים  של  והתאמה  בקרה 
והקדושה, של הבנים חשובה כבסיס  התמימות, הטהרה 

ויסוד לבנין התורה וקיום המצוות.

שהועברו  קריאה  בספרי  הספרייה  את  העשרנו  השנה, 
לבי"ס  והועברה  שנסגרה  איילון  נוף  מספרית  אלינו 

שלהבת.

בזכות  השנה,  הרחבנו  בת"ת  האנגלית  ספרית  את  גם 
קריאה  ספרי  מגוון  מכילה  והיא  קיבלנו,  אותה  תרומה 
על  שמירה  תוך  שונות,  ברמות  לתלמידינו,  המותאמים 

נקיות התוכן בספרים אלו.

שירות פסיכולוגי
וליווי  לייעוץ  שבועיות  שעות  מספר  מוקדשות  לת"ת 
פסיכולוגי מטעם המועצה – בהן ניתן מענה מקצועי לצוות 

לקידום הבנים על ידי הפסיכולוגית איילת ישי לזרסון.

זה,  בתחום  הרבה  מסירותה  על  לאיילת  רבה  תודה 
בשלווה, ביסודיות ובמקצועיות!

כל תלמיד – בן יחיד !
במגמת  תמידי  באופן  הת"ת  נמצא  השנים  במהלך 

התקדמות והתמקצעות במגוון תחומים.
הדגל  מיזם  את  לקיים  החולפת  בשנה  זכינו   ב"ה 

'כל תלמיד – בן יחיד'. השנה זכינו להמשיכו.
לתיגבור  הנצרכים  לסייע לתלמידים  זה  פרוייקט  מטרת 
אישיות'  'בונות  שיחות  לצד  השונים,  במקצועות  פרטני 
יחד עם אנשי הצוות, ובכך ליצור מענה כוללני תחת קורת 
גג אחת בבית הת"ת, זאת מתוך ראיה מקיפה, כאשר לצד 
שמירה על רמה לימודית תורנית גבוהה, ניתן מענה פרטני 

רגשי איכותי.
 – לבחירתם  ההורים  בפני  מציעים  אנו  אותו  המערך 
העצמה  בבניית  או  הלימודי  הפרטני  התיגבור  בהעמקת 
החינוכית  לעשיה  ובמקביל  יחד   – הבן  של  אישית 

והלימודית הכללית של הצוות.
'מקפצה'  ילד  לכל  מאפשרת  זו  דרך  כי  מאמינים  אנו 
לעליית קומה על מנת להוציא יכולותיו מהכח אל הפועל, 

כפי שחוו ושיתפו אותנו ילדים רבים במהלך השנה.
אנו מודעים לכך כי ישנם הורים המשקיעים בנתינת מענה 
פרטני מחוץ לכותלי בית הת"ת, ענין הכרוך בטירחה רבה 
ובהוצאות גבוהות, פעמים רבות לאחר שעות הת"ת. על 
כן, אנו עושים מאמץ לבניית מענה פרטני תחת קורת גג 
רווחתו   – מעייננו  בראש  כאשר  דביר,  ת"ת  בית   – אחת 

האישית של התלמיד.
בפרוייקט הפרטני:

תיגבור הוראה מתקנת.	 
שיחות העצמה אישית.	 
חונכות אישית.	 
תיגבור בלימודי הקודש.	 
תיגבור בלימודי החול – עברית, חשבון, אנגלית.	 
ליווי וטיפול רגשי.	 
פעילויות מגוונות להעצמה אישית-רגשית )משחק 	 

ופסיכודרמה; נגינה; ספורט ועוד(.
תרומה 	  ידי  על  החולפת  בשנה"ל  נתמך  זה  מיזם 

ייחודית, ובזכות זאת ניתן להורים באופן מסובסד.
האישי 	  למענה  הודות   - התהליך  על  רחב  במבט 

ממשי  שיפור  לזהות  שמחים  אנו   - שמקבלים 
ביכולת ההתמודדות של התלמידים הזקוקים לכך.

במבט רחב על התהליך - הודות למענה האישי 
שמקבלים - אנו שמחים לזהות שיפור ממשי ביכולת 

ההתמודדות של התלמידים הזקוקים לכך.

כמות עם איכות!

ג יש הרבה טיולים כיפייםכיף לי בת"ת ש....
ג שכולם שמחים ולומדים תורה

כמו 'היער של הת"ת'ג שיש את החצר האחורית שהיא 
טיולים לים ולגן חיותג שיש גינות ומגרשים כיפיים ושיש 
תלמידי כיתה גמתחשבים בנו.ג יש מגרשים וטיולים ושהמורים 

å
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מיומנויות והרגלי למידה
והרגלי  המיומנויות  רכישת  על  ניתן  משמעותי  דגש 

הלמידה. כפי שיפורט להלן:

סדר והתארגנות
במרחב  והתארגנות  סדר  הרגלי  על  ניתן  מיוחד  דגש 
וההתארגנות  הסדר  על  העבודה  והכיתה.  השולחן 
מלמד,  כל  ידי  על  שונות  מטרות  בהצבת  מתבטאת 
ומעקב עליהן, תוך הצבת מטרות לקנין הדרגתי וחיזוק 

תמידי ברכישתן.

משכ"ל – ריפוי בעיסוק
המלמדים  של  פרטניות  פגישות  מתקיימות  כהרגלנו, 
עם גב' רותי אברהמי, מרפאה בעיסוק במשכ"ל )מרכז 
המועצה  חינוך,  מחלקת  למידה,  כישורי  לשיפור 
לצרכי  בהתאם  זה,  בתחום  להנחיה  גזר(,  האיזורית 

הכיתה ולרמתה.
מכיתות  אחת  בכל  כיתתית  סריקה  התקיימה  בנוסף, 
א-ג, למיפוי ולאיתור קשיים בכתיבה על ידי המרפאה 
בעיסוק בהשתתפות המחנך, מתוך שאיפה לקדם את 

הבנים בתחום זה. 

דגשים בתחום הכתיבה
כתיבה  הרגלי  כראוי  להקנות  מאמץ  נעשה  בת"ת 

והתארגנות במחברת.
כך  על  ולעקוב  הבנים  את  להנחות  משתדלים  אנו 
במילה  תקין  רווחים  ארגון  עם  קריא,  בכתב  שיכתבו 
תקין  תחבירי  במבנה  יעילה,  מחיקה  ביצוע  ובמשפט, 

במשפט ושמירה על כללי הכתיב.
מועברות הנחיות לאופן הכתיבה במחברת.

ב"ה אנו רואים פירות יפים בתחום זה, הראויים לבני תורה 
הגדלים בתורה.

 לאחרונה בוצע תבחין כתיבה בכל הכיתות, בו עמדנו 
על מצבו של כל תלמיד בת"ת ומתוכו הומלצו המלצות 

אישיות והופקו לקחים שכבתיים.'

מיומנות פיצוח שאלה וכתיבת תשובה
צוות ההוראה מכיר בקשיים של תלמידים שונים, ולשם 
כך עושה מאמץ להעביר את חלק ההסברה בשיעור תוך 
שימוש נכון בלוח ושילוב כתיבה על הנלמד. הצוות מכיר 
ביכולת החשיבה של התלמידים, להוסיף ולפתח ולחדד 

את עומק הבנתם בתורה.

עבודה שנתית
השנה כותבים הבנים 'עבודה שנתית' בנושאים מגוונים –

כיתה ג' – בין אדם לחברו; כיתה ד' – ישובים בארץ; כיתה 
ה' – גדולי ישראל; כיתה ו' – ישובים בארץ; כיתות ז'-ח' – 

המקדש וכליו.
כל אחד מהבנים בוחר נושא מתוך הנושא הכיתתי, עליו 

הוא מבקש להרחיב ידיעותיו ולערוך עבודתו.
באופן  ולהכיר  לברר   – השנתית  העבודה  כתיבת  מטרת 
יסודי תחום דעת ייחודי, ומתוך כך להתחזק בקשר הנפשי 
עצם  היא  נוספת  שמטרה  כמובן  בעז"ה.  ערך  אותו  אל 

פיתוח מיומנות כתיבה והגשת עבודה.
ילוו את הבנים בכתיבת העבודה,  כמידי שנה, המלמדים 

שלב אחר שלב.

כישורי חיים
שיעורי כישורי חיים

בת"ת מתקיים שיעור 'כישורי חיים' בכל אחת מהכיתות 
המועבר על ידי המלמד.

כיתה,  לכל  ייחודי  באופן  נבנתה  הלימודית  התוכנית 
 .M.A( ומקבל ליווי מקצועי ע"י גב' ורד זיו, יועצת חינוכית
בייעוץ חינוכי(, שעברה הכשרה בתחום החברתי, מטעם 
מרכז "תעצומות", מכון לקידום ילדים, השוכן ביד בנימין.

 "המכיר את מקומו, הנושא בעול 
עם חברו" )פרק קנין התורה(

חוג לפיתוח מיומנויות חברתיות
ד',  בכיתה  חברתית  להעצמה  חוג  מתקיים  השנה  גם 

המועבר על ידי גב' ורד זיו.
חברתיים  כישורים  כי  היא,  התכנית  של  היסוד  הנחת 
טבעיים עבור רוב הילדים, אך לא לכולם. ישנם ילדים 
אסטרטגיות  חברתיות.  אסטרטגיות  ללמידת  הזקוקים 
קוגניטיבית  הבנה  באמצעות  ללמידה,  ניתנות  אלו 
משפר  התנהגותי  קוגניטיבי  תהליך  התנהגותי.  ואימון 
מעמדם  את  גם  משפר  כך  ובעקבות  התנהגותם  את 
החברתי של ילדים אלו ומשפיע על בריאותם הנפשית.

המארג  בכלל  שינוי  לחולל  היא  התוכנית  מטרת 
החברתי בכיתה. תהליך זה נעשה על ידי שילוב המישור 
החינוכי, בו המחנך מחזק את העשייה החברתית, יחד 
עם המישור הטיפולי, על ידי קיום חוג טיפולי למספר 

ילדים לשם חיזוק אסטרטגיות חברתיות.

שירה וריקודים בקבלת ילדי כיתה א׳

רצינית  ישיבתית  אווירה  בניית  על  דגש  ניתן  בחטיבה 
וטובה. מורגש כי הבנים מתעלים.

לשם כך, מתקיימות שיחות חיזוק של רבנים שונים.

מידי תקופה מתקיים "משמר" או בוקר לימוד, ללימוד 
בענייני דיומא בתקופות מעגל השנה: ימים נוראים, רחל 
אמנו, חנוכה, ועוד. לפני ה'משמר' מתקיימות בדרך כלל 

פעילויות גיבוש מיוחדות, לשחרור ורענון.

כמו כן, מתקיימים בוקרי-לימוד ייחודיים של הבנים וכן 
של הבנים עם האבות, מלווה מלכה, ושיעורי התחזקות 

בתקופת השובבי"ם.

ניתן דגש על הכנה רוחנית לקראת כל חג.

המדרש  בבית  מתקיימות  ומנחה  שחרית  תפילות 
ומשמח לראות את רצינות הבנים בתפילתם.

ידי  על  מצוה  לבר  הכנה  עוברים   – ז'  כיתה  תלמידי 
את  ביסודיות  לומדים  הבנים  מההכנה  כחלק  המלמד. 
'עוטר  ואף סיירו בעבר במפעל התפילין  נושא התפילין, 

ישראל' בירושלים.

על  הבנים  עם  המלמדים  של  השיחות  על  בנוסף  זאת 
בגרות, אחריות והתבגרות.

חוגים - חטיבהחטיבת הביניים
בית מדרש חטיבה

ב"ה בשנה האחרונה חנכנו בית מדרש חדש לעילוי נשמת 
בוגרנו האהוב יעקב נפתלי פרנקל הי"ד.

בית המדרש מהווה מקום בו הבנים יכולים לשהות בזמני 
ההפסקות, ובשעות אחרות של לימוד אישי או בחברותא. 
בבית המדרש מתקיימות שיחות לכלל תלמידי החטיבה, 

מעת לעת.

יום מתקיימות תפילות שחרית ומנחה, ואף ערבית  מידי 
בתקופת החורף.

בשבתות החטיבה במהלך השנה התלמידים משתמשים 
בבית מדרש זה.

ב"ה אנו ממשיכים לשדרג את בית המדרש והשנה הוספנו:
כסאות חדשים נוספים	 
ספרים חדשים לספריית בית המדרש	 
ארון קודש חדש	 
בימה חדשה	 
וילונות לחלונות	 
מערכת שמע	 
מערכת ברקו ומסך	 

היערכות לישיבות המשך
להשתלבות  הבנים  הכנת  על  נותנים  אנו  מיוחד  דגש 
בהכנתם  הבנים  את  מלווים  אנו  ההמשך.  בישיבות 

לבחינות ולראיונות בישיבות.

במקצועות  ההמשך,  לישיבות  היטב  מוכנים  הבנים  ב"ה 
הקטנות  לישיבות  היום  עד  והתקבלו  והחול,  הקודש 

והתיכוניות מהשורה הראשונה !

ברכות ואיחולים לבוגרינו היקרים
הלומדים בישיבות קטנות ותיכוניות:

דרך חיים, בני צבי, שומריה, מצפה יריחו, תורת עציון, 
ישל"צ, כפר חסידים, מערבא, מקור חיים, קרני שומרון, 

שעלבים, מצפה רמון, חרשה, מכון לב, סוסיא ועוד.

תזכו להמשיך בקנין התורה, המידות הטובות ויראת 
השמים, ויתקדש שם שמים על ידיכם ! פעילות חטיבה בטיול לירושלים

חוג פסיכודרמה / הרב אמיר גורי
תלמידים  עם  מפגש,  מתקיים  רביעי  ביום  שבוע  מידי 

מכיתה ז', שמטרתו חשיפת התלמידים לאלמנטים שונים 

מתוך עולם התיאטרון והמשחק. 

הבנים  הבמה.  עבר  אל  קטן  במסע  החלו  החוג  תלמידי 

למונולוגים,  שונים,  תיאטרון  למשחקי  נחשפים 

אל  והבאתו  ניתוחו  הטקסט,  לימוד  עם  להתמודדות 

הבמה, למדו מעט על יסודות הבמה, כגון חלל הבמה, קיר 

רביעי, היגוי נכון של המילים, החלו לגעת בעניין פיתוח 

מס'  ניתנו  המוכשרים  לתלמידים  בסיסית.  ברמה  קול 

שונים  נושאים  על  דיאלוג  או  מונולוג  להכין  הזדמנויות 

מחייהם, חלקם אמיתיים וחלקם פרי דמיונם.

השיעור מהווה גם מעין קבוצה אינטימית להבעת רגשות, 

מתוך  שעולים  נושאים  על  פתוחה  ושיחה  דעה  הבעת 

הדיאלוגים המשותפים ומהווה גם קרקע פוריה להעצמה 

אישית וקבוצתית.

חוג עזרה ראשונה / הרב בן ציון בורובסקי

"כל המציל נפש אחת מישראל –
 כאילו קיים עולם מלא"!

בחוג הבנים לומדים על מקרים רבים הקשורים בהצלת 
ניתן דגש על מקרים שההתערבות הנדרשת בהם  חיים, 
ובעיקר  ניתנת הדרכה מה כדאי לעשות  יחסית.  פשוטה 

מה כדאי לא לעשות, ואיך מצילים חיים.
כשלעצמו,  גדול  דבר  היא  הילדים  השתתפות  עצם 

ומבטאת את חשיבות הצלת החיים בעיניהם.
נושאים  נלמדו  השנה  של  הראשונה  המחצית  במהלך 
תאונות  אקלים,  נזקי  החייאה,  טראומה,  ביניהם:  שונים, 

דרכים וכדו'.
והילדים  ואחראית,  רצינית  באווירה  מתנהל  הלימוד 
משתתפים רבות במהלך השיעור. הילדים סקרניים מאוד 
ושואלים את הרב בן ציון על מקרים רבים בהם נכח כנהג 

אמבולנס המתנדב במד"א.
סדר  ביניהן:  חשובות,  מיומנויות  רכישת  על  דגש  ניתן 

פעולות במקרה חירום, מא' עד ת'!

מכינה
לקבלת תלמידים  היא חלק מהתנאים  קריאה  ידיעת 

לתלמוד תורה דביר.

על-מנת להקל על ההורים במשימה זו, הוקמה 'מכינה' 
– חוג ללימוד קריאה. בחוג נהנים מלימוד קריאה, תוך 

הדגשת החלק החווייתי.

החוג מיועד לכל המעוניין בלימוד קריאה, ללא קשר 
לרישום לכיתה א' בתלמוד תורה.

הילד  קבלת  את  מחייב  אינו  הקריאה  בחוג  הלימוד 
ללימודים בת"ת.

רכישת הקריאה באופן מקצועי – מהווה בסיס חשוב 
התורה  בקנין  והצלחתם  הבנים  להשתלבות  ביותר 

במהלך כיתה א' בת"ת.

ניסיון עשיר  ולה  גלי אדרעי מלמדת במכינה  המורה 
בהקניית הקריאה.

לרווחת הבנים
על מנת לשפר לבנים היקרים את לימודם הקדוש בת"ת השקענו עבור שנה זו:

בשיתוף המועצה הוכנה כיתת שמע )כיתה א'(
הורחבה כיתה ו' והבנים לומדים בכיתה מרווחת )במקור שתי כיתות(

בית המדרש ששודרג במספר תחומים )לעיל(
הותקנה ברזיה במתחם החטיבה שנתרמה לע"נ שרה )זהרה( בת ר' אהרן ונעמי

לצוות  מגוונות  השתלמויות  לעת  מעת  מקיים  התורה  תלמוד 
הת"ת, בשילוב דגשים חינוכיים וכלליים שונים.

בין ההשתלמויות שהתקיימו השנה:

התעללות בילדים – איתור, טיפול ומניעה / מוטי זולברג,  ✓
יועץ חינוכי בתחום המוגנות.

עבודת חודש אלול בחינוך וכח ההתחדשות / הרב דודי  ✓
פוטש.

איך לחנך לתפילה? / הרב מתניה אריאל, ראש ישיבת  ✓
'דרך חיים'.

אדם  ✓  / בשיעור  ענין  ועירור  קשב  בהזנקת  טכניקות 

ליידין, מומחה לתקשורת בינאישית ועמידה מול קהל, דיבייט.

לווסת את עצמו  ✓ לילד ללמוד  נעזור  כיצד  ויסות עצמי: 
/ ד"ר אורי כהן, מדריך ארצי לאוטיזם מטעם משרד החינוך.

הדרכות בתחום פיתוח מיומנויות חברתיות / ורד זיו, יועצת  ✓
חינוכית מטפלת חברתית מטעם מכון "תעצומות"

המלמדים,  ✓ עם  זכינו,  חנוכה,  של  שמיני  נר  ראשון,  ביום 
להשתתף ביום עיון למלמדים שהתקיים בישיבת 'הר המור' 
השמן  מפך  ולשאוב  רוחנית  להתמלאות  זכינו  בירושלים. 
ידידיה ריין )ר"מ שיעור א'(,  הטהור בשיעורי תורה מפי הרב 
הרב יהושע שפירא )ראש ישיבת רמת גן(, הרב הצדיק מרדכי 

שיינברגר, הרב חנן אדלשטיין )ר"מ בישיבה( ועוד. 

סוגיות  ✓ נידונות  בו  מלמדים,  מפגש  מתקיים  שבוע  מידי 
חינוכיות חשובות, לקידום הבנים.

פינת חדר המורים
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מגוונות,  פעילויות  משלל  נהנים  הבנים  השנה  במהלך 
מתוך מטרה לחזק את שמחת הלימוד והגיבוש החברתי.

כלליים,  אירועים  תורה  בתלמוד  מתקיימים  לעת  מעת 
לרומם את הבנים, בפרט בתקופות מועדי השנה.

הצורך בהעשרת הפעילויות נובע מעמל הבנים ומהלימוד 
הלימוד  בצורת  במיוחד  והמתמשך  השוטף  הארוך, 
בתלמוד התורה. הפוגות אלו נותנות לבנים כח להמשיך 
ולהשקיע בלימודים, ומעל הכל להיות שמחים ומאושרים.

אנו מביאים להלן את פירוט הפעילויות הרבות שהתקיימו 
במחצית השנה האחרונה בת"ת.

זה המקום להודות לרב אילן אשואל, סגן המנהל – על כל 
פעלו להרמת קרן התורה בכל המובנים!!

מעמד פתיחת שנה - כמדי שנה התקיים מעמד פתיחת 
שנת הלימודים התשע"ז ברוב שמחה. במעמד שולבו מס' 
קטעי קישור של שני שחקנים מרתקים, אודי וכרם, אשר 
כיתה  ילדי  חינוכיים ערכיים.  בית ספריים  הציגו קטעים 
דברי  לשמוע  גם  זכינו  ובריקודים.  בשירה  התקבלו  א' 
ברכה מפי הרה"ג הרב זכריה בן שלמה ומפי רב הישוב 

נוף איילון, הרה"ג הרב גדעון בנימין שליט"א.

הצגה במעמד פתיחת שנה

קיבלנו  אלול  א'  ראשון,  ביום   - א'  כיתה  ילדי  קבלת 
בשירים וריקודים את ילדי כיתה א' החדשים. 

חוג שחיה - התקיים בתחילת שנה"ל. תלמידי כיתות ה-ו 
בסיום  מפגשים.  עשרה  שכלל  השחיה  בחוג  חלק  נטלו 
מידת  על  הערכה  ובה  תעודה  קיבל  תלמיד  כל  החוג 

ידיעתו בשחיה.

יום פטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל- ביום 
כיתות  לתלמידי  מיוחד  לימוד  התקיים  אלול,  ג'  שלישי, 
הרב  שעיצב  הייחודית  דרכו  על  והדגשה  בכיתות  א-ו 

לדורות בתחיית וגאולת עם ישראל בארצו.

טיול בר מצוה של אפרים שחור נ"י מכיתה ח'- ביום 
התפללו  הזיתים,  להר  נסעו  הבנים  אלול,  ג'  שלישי, 
וצפו  זצ"ל  ובהם קברו של הרב קוק  על קברות צדיקים 
אורות'  ל'בית  נסעו  ח'  כיתה  על מקום המקדש. תלמידי 
לסעודת מצוה ושמעו שיחה מפי הרב דב ליאור שליט"א. 

לכיתה ז' נערך סיור ברובע היהודי.  

שמעו  אלול,  ו'  שישי,  ביום   - חטיבה  פתיחה  שיחת 
תלמידי החטיבה שיחת חיזוק מפי הרב יואל קטן שליט"א 
לקראת לימוד מסכת מכות וחודש אלול בבית המדרש. 
הרב חיזק את הבנים לשאוף לשלימות אישית בכל ענין 

שבקדושה.

טיול בר מצוה אורי הכהן נ"י - ביום חמישי, י"ב אלול, 
בר  טיול  לסיור סליחות במסגרת  יצאו תלמידי החטיבה 
המצוה של חברם לכיתה אורי הכהן נ"י מכיתה ח. הבנים 
סיירו בשכונת 'מאה שערים'. בסיום הסיור, הבנים הלכו 
שליט"א  אלבז  ראובן  הרב  של  החיים'  'אור  לישיבת 
בשכונת הבוכרים, שם התכנסו לאמירת סליחות, ושמיעת 

דברי התחזקות מהרב אלבז שליט"א.  

אלול,  י"ג  שישי,  ביום   - הנוראים  לימים  חיזוק  שיחת 
בן  זכריה  מהרב  חיזוק  שיחת  ג-ו  כיתות  תלמידי  שמעו 
וה-ו  ג-ד  כיתות  לתלמידי  דיבר  הרב  שליט"א,  שלמה 

בנפרד.

שיעור חיזוק לימים הנוראים מפי הרה״ג הרב גדעון שליט״א

פעילויות ואירועים
שישי,  ביום   - ב'  כיתה  בראשית  חומש  סיום  מסיבת 
י"ג אלול, התקיימה מסיבת סיום לבנים עם הוריהם. הרב 
חיים דיבר בשבח הבנים וסיומם את ספר בראשית, מילה 
מיכאל  הרב  ובהצטיינות!  בבקיאות  פסוק,  פסוק  מילה, 
סיפר לילדים סיפור, בירך את הבנים להוסיף ולהאיר את 
חיזק את הבנים  בן שלמה שליט"א,  זכריה  העולם. הרב 
על הזכות הגדולה בסיום ספר בראשית ועודדם להמשיך 

ולשנן עוד ספרים רבים!

מכתבי ברכה: לקראת ראש השנה הכינו הבנים מכתבי 
ברכה להוריהם ולבני משפחתם.

יומא דהילולא  כ"ד אלול,  ביום שלישי,  לימוד משותף: 
של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה'חפץ חיים' למדו 
כלל התלמידים בחוברת שקיבלנו ובה ריכוז מתורתו, כל 
של  קברו  על  לתפילה  שמות  למסור  היה  רשאי  תלמיד 

ה'חפץ חיים' בו ביום.

פעילות שופרות: ביום שלישי כ"ד אלול העביר הרב טוב 
יצחק הלוי שליט"א לכלל תלמידי הת"ת הסבר על מצות 
השופר, כל כיתה בהתאם אליה, וכן תקע לבנים במספר 
שופרות שונים החל משופר קטנטן )בגודל של כמה ס"מ( 
הכנת  על  בסרטון  הבנים  חזו  במקביל  תימני.  ועד שופר 

השופר.

פעילות בנושא השופר - הרב טוב יצחק הלוי שליט״א

ביום רביעי כ"ה אלול שמעו  ג-ח:  שיחת חיזוק כיתות 
הבנים שיחת חיזוק לקראת ראש השנה מפי רב היישוב 
הרב גדעון בנימין שליט"א. הרב מסר שתי שיחות נפרדות, 
לתלמידי כיתות ג-ה ולתלמידי כיתות ו-ח. הרב דיבר על 
את  הדגיש  כאשר  הקדוש  ביום  ותפקידינו  היום  מהות 
חשבון הנפש שיש לעשות לא רק על מה שעשינו בשנה 

החולפת אלא גם על מה מצופה מאיתנו לשנה הקרובה.

שיחת חיזוק מפי הרב שלמה שפר שליט״א

שני  התקיימו  אלול  כ"ו  שישי  ביום  סליחות:  מעמד 
א-ה  כיתות  הצעירים  לתלמידי  מעמד  סליחות,  מעמדי 
ומעמד לבוגרים כיתות ו-ח. בשני המעמדים שמעו הבנים 

דברי חיזוק מפי הרב אשר כורסיה.

אלול  כ"ו  שישי  ביום  חטיבה:  ובנים  אבות  לימוד  בוקר 
לקראת  הכנה  ובנים  אבות  של  משותף  לימוד  התקיים 

ראש השנה בהשתתפות הרב נעם קניגסברג.

ובערב ראש השנה באו ללמוד  זכינו  ערב ראש השנה: 
כ-60 תלמידים. ב"ה הבנים למדו על היום האחרון בשנה, 
ומדוע,  ר"ה  בערב  בשופר  תוקעים  אין  נדרים,  התרת 
מהות היום, מצוות היום, הסימנים שנוהגים לעשות, דיני 
יו"ט וכן אין יו"ט מכין לחברו. כמו כן התקיים מעמד של 
התרת נדרים בבית המדרש לכלל התלמידים. המתמידים 

שהגיעו קיבלו צ'ופר.

שיחת חיזוק לשבת שובה: ביום שישי, ה' תשרי, שמעו 
מסר  הרב  שפר.  שלמה  הרב  מפי  חיזוק  שיחת  הבנים 
שיחה קצרה לצעירים תלמידי כיתות ג'-ה' ושיחה ארוכה 

יותר לבוגרים תלמידי כיתות ו'-ח'.

שיחת חיזוק לכיתות ג-ד מפי הרה"ג הרב זכריה בן שלמה שליט"א

ערב יום הכיפורים: הגיעו כ-60 תלמידים ובערב יוה"כ 
הגיעו כ-70 תלמידים. 

מעמד התרת נדרים ערב ראש השנה תשע״ז

ארבעת המינים: ביום שני, י' תשרי, שמעו תלמידי כיתה 
ד' הסבר על ארבעת המינים מפי אלחנן מנצור.

חגגו  תשרי,  י"ב  שישי,  ביום  יומא:  מסכת  לימוד  סיום 
תלמידי כיתה ה' את סיום לימוד מסכת יומא.

חידון הלכות ימים נוראים: ביום שני, ח' תשרי, התקיים 
חידון הלכות ימים נוראים וביום שישי, י"ב תשרי, התקיים 
בו  המינים,  וארבעת  סוכה  הלכות  על  'פיצוחים'  חידון 
ג'-ח'. כל מי שהשתתף בחידון  כיתות  השתתפו תלמידי 
פרס  קיבלו  כיתה  מכל  מצטיינים  ושלושה  צ'ופר  קיבל 

נוסף.

יפות  יצירות  הכינו  הילדים  ב"ה  לסוכות:  יצירות 
ומושקעות. כיתה א' - שלט גדול ברוכים הבאים כיתה ב' 
- נוסח הקידוש על מעמד מעץ כיתות ג'-ד' "ברכי נפשי 
ה'-ו'  כיתות  מימד.  בתלת  הבריאה  רקע של  עם  ה'"  את 
יהודי על טלית בדרכו בסמטאות העיר העתיקה גם בתלת 
מימד. כיתות ז'-ח' - "ריבון העולמים ידעתי כי הנני בידך 

לבד כחומר ביד היוצר" )ר' מאיר הלוי מאפטא ז"ל(.

יצירה לסוכות

לעסוק  המשיכו  תלמידינו  ב"ה  סוכות:  בימי  הלימוד 
המועד,  חול  ימי  חג,  ערב   – הסוכות  חג  בימי  גם  בתורה 
הושענא רבה ואסרו חג. הבנים שהגיע ללמוד קיבלו פרס 

בכל יום.

תערוכת סוכות

סוכות,  דחוה"מ  א'  ביום שלישי,  בית השואבה:  שמחת 
פני  בהקבלת  שנפתחה  השואבה  בית  שמחת  התקיימה 
רב עם הרה"ג הרב זכריה בן שלמה שליט"א בהשתתפות 
הצוות, ההורים, הילדים ובוגרי הת"ת. זכינו לשמוע דברי 
תורה בעניינא דיומא - משמחת החג ועל מעלת עבודת 
ה' בייחוד אחרי העליה הרוחנית בימים הנוראים בשילוב 
ריקודים.  התקיימו  בהמשך  מרוממים.  וניגונים  שירים 
'צמד  של  מיוחדים  בניגונים  מלווה  היה  כולו  האירוע 
אחי' – הרב בן ציון והרב בועז בורובסקי. במהלך האירוע 
התקיים מופע להטוטנות מדהים על ידי בוגרנו פנחס כהן. 

כמו כן, היתה פינת יצירה לילדים.

הופעת להטוטים - בשמחת בית השואבה 

מסיבת סידור: ביום ראשון, כ"ח תשרי, התקיימה מסיבת 
קבלת הסידור לילדי כיתה א' בבית המדרש. הרב מיכאל 
השפעתה  ועל  להתפלל  הזכות  על  הבנים  עם  דיבר 

הבנים  עם  דיבר  פריש  ומר  זכינו  ישראל.  לעם  הגדולה 
על כח התפילה, שהצילה יהודים במחנות הריכוז. הבנים 
שרו 'אבינו אב הרחמן...' בתפילה שיפתח ה' ליבם ללימוד 
את  להרגיש  יזכו  שתמיד  אותם,  מברכים  כולנו  התורה. 

ערכה של התפילה ויהיו מחוברים לה' תמיד!

מעמד קבלת הסידור - כיתה א׳

סיום לימוד פרשת שופטים: ביום שלישי, ל' תשרי, חגגו 
תלמידי כיתה ד' את סיום לימוד פרשת שופטים, בסעודת 

סיום גדולה ומכובדת לכבוד הסיום ולכבוד ראש חודש. 

התקיימה  ורביעי  שלישי  בימים  חודש:  ראש  תפילות 
ו'-ח',  כיתות  לתלמידי  משותפת  חודש  ראש  תפילת 

התפילה הייתה מרוממת ומרגשת.

יום פטירת הרב עובדיה יוסף זצ"ל: ביום שישי, ג' חשון, 
דמותו  על  הבנים  למדו  זצ"ל,  עובדיה  הרב  פטירת  יום 

והשפעתו.

סוכות: ביום שישי, ג' חשון, חולקו 3 סוגים של פרסים. 
כל תלמיד שבנה סוכה קיבל פרס, משתתפי חידון סוכות 
שקיבלו מעל ציון מסוים קיבלו פרס ושלושה תלמידים 
פרס  קיבלו  בחידון  גבוהות  הערכות  שקיבלו  מצטיינים 
יפות  סוכות  שבנו  התלמידים  לכל  גדול  כח  יישר  נוסף. 

ומרשימות!

פעילות יצירה לקראת החגים . כיתה ג

מרק חם: ביום שלישי, ז' חשון, יום בו נפתחו שערי שמים 
לגשמי הברכה, הכינו תלמידי החטיבה מרק חם. 

תרגיל חירום: ביום שני, י"ג חשון, התקיים תרגיל חירום 
הבנים  יצאו  האזעקה  בהישמע  אדמה.  רעידת  המדמה 
מכיתותיהם ועלו בצורה מסודרת למגרש. לאחר בדיקת 

נוכחות חזרו הכוחות למקומם לשלום... 

ערב כיתה לרגל סיום מסכת ראש השנה: ביום שלישי, 
ה. התלמידים  לגיבוש כיתה  2 דגלים  י"ד חשון, שיחקנו 
כל  ובבגרות תוך שמירה על  שיחקו בהתלהבות, שמחה 
כללי המשחק! המשחק היה צמוד ומרתק. לסיום סעדנו 
ושליטה  האכילה  קדושת  בנושא  חיזוק  לדברי  וזכינו 

והתחשבות בנפש הבהמית.

שמחים ביצירותיהם לחגים - כיתה א' 

פעילות מגבשת חטיבה:  ביום שלישי, כ"א חשוון, יצאו 
תלמידי החטיבה לפעילות מגבשת בפארק בגין במודיעין.

התלמידים,  כל  התכנסו  חשוון,  כ"ד  ששי,  ביום  תפילה: 
בהשתתפות המרא דאתרא נוף איילון הרב גדעון בנימין 
גל  בארץ:  המצב  לרגל  לתפילה  המדרש  בבית  שליט"א 

השריפות, גזירת עמונה ועיכוב הגשמים.

כיתות  תלמידי  שמעו  התפילה  לאחר  חיזוק:  שיחת 
ה-ח שיחת חיזוק מפי הרב דביר עזאני בנושא התחזקות 

במידת החסד של אברהם ומידת הגבורה של יצחק.

תלמידי  קיימו  שרה,  חיי  פרשת  במוצ"ש  מלכה:  מלווה 
החטיבה סעודת מלווה מלכה בתלמוד תורה. הבנים שמעו 

כיף לי בת"ת ש....

ג ללמוד תורה     ג בטיולים

אני אוהב בת"ת ש....

 ג את הטיולים  גללמוד תורה  

ג לדבר עם חברים   ג אני אוהב הכל

תלמידי כיתה א
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שיחות על מעלת סעודת מלווה מלכה ורעיונות מפרשת 
השבוע. ב"ה היתה אווירה שמחה ומרוממת.

פעילות  התקיימה  חשוון,  כ"ז  שני,  ביום  זה"ב:  פעילות 
בהם  במצגות  חזו  הבנים  א-ו.  לכיתות  בדרכים  זהירות 
שעלינו  הדברים  ואת  בדרכים  הזהירות  כללי  את  חזקנו 
הכינו  התלמידים  נפשינו.  על  לשמור  כדי  לב  לשים 

סימניות בנושא.

יצאו  כ"ח חשוון,  ביום שלישי,  גיבוש כיתות ה-ו:  טיול 
תלמידי כיתות ה-ו לטיול גיבוש בפארק בגין במודיעין.

חנוכיות  הכינו  א-ב  כיתות  תלמידי  לחנוכה:  יצירות 
מבקבוקי זכוכית, תלמידי כיתה ג' הכינו חנוכיה מקושטת 

ממתכת ותלמידי כיתה ד' הכינו חנוכיה גדולה מעץ.

את  טובה  בשעה  סיימו  ד'  כיתה  תלמידי  כיתה:  בוקר 
לימוד פרשת כי תצא וערכו לכבוד הסיום סעודת מצוה 

כיד המלך.

ילדי  עבור  חיזוק  ודברי  ציורים  הכינו  תלמידינו  עמונה: 
ת"ת עמונה. שמענו מת"ת עמונה כי הבנים שמחו מאוד 
ליבם. את  וחיזק  שימח  רענן,  אשר  הנכבד,   מהמשלוח 

בתפילה  נתחזק  עמונה,  שבפינוי  העצום  הכאב  אחר 
ויהא  לה' שנזכה לישוב ארץ ישראל בכל מרחבי ארצנו 
שמו יתברך מתעלה ממעשינו בכלל וממפעל ישוב ארץ 

ישראל בפרט.

תפילה על עמונה, השריפות והגשם - 
בהשתתפות הרה"ג הרב גדעון בנימין שליט"א

הבנים  יצאו  כסלו,  י"ג  שלישי,  ביום  ה-ו:  כיתות  טיול 
לטיול בדרום. הבנים ירדו לעין עבדת, הלכו בנחל צין בין 
קינון של נשרים. בהמשך  וזכו לראות  בריכות השכשוך 
ההר  לראש  ועלו  ההר  שבתחתית  הקטן  לסנפיר  הגיעו 

בעליה התלולה למילוי בקבוקים בחולות צבעוניים.

וחי בהם: מתמידי מבצע 'וחי בהם' זכו בצ'ופר השבוע – 
ארוחת בוקר מלבד שוברי הזכיה לרכישת ספרים בהם 

זכו. 

ביום ראשון לכבוד י"ט כסלו ארגנו  התוועדות חטיבה: 
החטיבה.  לתלמידי  משותפת  התוועדות  ז  כיתה  תלמידי 
חסידיים,  ורעיונות  דיומא  ענייני  על  דברנו  בהתוועדות 

הבנים ישבו סביב שולחנות עם כיבוד, שרו ורקדו.

כסלו,  י"ט  שני,  ביום  א:  כיתה  חומש:  קבלת  מסיבת 

לתלמידים.  החומש  קבלת  של  מרגש  מעמד  התקיים 
מרגשת ומפעימת לב הייתה שירתם הטהורה של הילדים. 
קדושה  מנצנצים,  תורה  כתרי  של  פאר  בשירתם  היה 
מאהבת החומש החדש ונחת יהודית של ילדים טהורי לב 
המבקשים להיות חכמים ונבונים, אוהבי ה' יראי אלוהים, 

אנשי אמת שמאירים את העולם. 

מסיבת קבלת חומש. כיתה א

סיום כיתה ה: ביום שני י"ט כסלו ערכו תלמידי כיתה ה 
סיום לימוד ספרי יונה ויואל, הבנים קיימו סעודת מצוה  

- על האש.

סיום כיתה ו: ביום ראשון י"ח כסלו סיימנו בכיתה ו עמוד 
מצוה  הבנים סעודת  ערכו  זה  סיום חשוב  לרגל  בגמרא, 

עם הרב דביר.

לחנוכה: תלמידי כיתות ה-ו קישטו מאד יפה נר  יצירה 
כד קטן המיועד לשמן  שקיבלו, תלמידי החטיבה קשטו 

זית. 

טיול כיתות א-ב: ביום חמישי, כ"ב כסלו, עלינו לירושלים 
בחדר  הבית,  בחצר  בוקר  ארוחת  אכלנו  הרב'.  ל'בית 
ועל  הסנדלר,  שמואל  על  יחיד  בהצגת  צפינו  האורחים 
הנהגתו של הרב קוק זצ"ל עם מחללי השבת החפשיים, 
שמענו הדרכה על התמונות בבית הרב, על חדרו, ועל בית 
המדרש של הישיבה. לסיום צפינו בסרטון תיעוד על חיי 
ב'רמת  שעשועים  לפארק  נסענו  הרב'  מ'בית  קוק.  הרב 
תחרויות  וערכנו  שיחקנו  צהריים,  אכלנו  שם  אשכול', 

כיפיות.

טיול כיתות ג-ד: ביום חמישי, כ"ב כסלו יצאנו לגן החיות 
עברנו  איתו  יחד  דוד.  המדריך  את  פגשנו  שם  התנכ"י. 
ועוד( בגן  חיות  ציפורים,  )זוחלים,  ראשיות  בנקודות 
החיות. שמענו הסברים מעניינים מאוד על החיות. כיצד 
צהריים  למנוחת  עצרנו  ועוד.  החיות  בגן  אותן  מגדלים 
בתיבה  בקרנו  בגן.  לדרכנו  והמשכנו  וחטיפים.  ארוחה 
חיות  ראינו  שם  התנ"ך  לארץ  המשכנו  נח...  של  שלא 
ב"שלום"  חיים  אפריקאים  צמחונים  מדהימות.  טהורות 
קר באותו מרווח כשהחלש יודע לתת את הכבוד לחזק... 
ביקרנו במתחם הדגים, ראינו את התנינים הגדולים. עלינו 
היו  הם  במחילות.  ביניהם  ובילינו  המכרסמים  לחלקת 
ללילה  להישאר  האוסטרלי רצינו  לאיזור  עברנו  בהלם! 

בתחומי  שונים  בחיזוקים  ממשיכים  אנו  זו  בשנה 
משרד  הנחיות  על  הקפדה  תוך  והבטיחות,  הביטחון 

החינוך והכללים הנדרשים.

השגחה בהפסקות
בזמני  הצוות  בין  מסודרת  חצר  תורנות  מתקיימת 

ההפסקות, להשגחה ולדאגה לביטחון הבנים.

המלמד התורן משגיח על הנעשה בחצרות, ומשפיע 
על שמירת תחושת הביטחון והרוגע של הבנים.

בני  ניכר בהתנהגות הבנים שהם  כי  לציין,  מן הראוי 
תורה, הן בהתייחסם בכבוד זה לזה, הן במשחק עם 

כיפה חבושה על הראש והן בשמירה על לשון נקייה.

השגחה בהסעות
אחראי מטעם הצוות מלווה את הבנים להסעות מידי 
יום, תוך שימת לב שכולם עולים וכל אחד בא על מקומו 
בשלום. הבנים מגלים התנהגות מכובדת של דרך ארץ 

גם בהסעות עצמם, בדרך ללימודים ובחזרה הביתה. 

תרגול בטחוני
בקשר  אנו  עימו  המועצה,  קב"ט  להנחיות  בהתאם 
מתוכנית  וכחלק  חירום  למצבי  כהכנה  תמידי, 
ביטחונית שנתית, נערך אחת למספר חודשים תרגיל 
בנושא אחר – על פי הנחיות משרד החינוך והקב"ט 

ובריכוזו של העב"ט הרב אהרן קופמן.

תרגיל  ערכנו  השנה  בתחילת  טילים:  נפילת  תרגיל 
נפילת טילים בת"ת. תלמידי כיתה ח שולבו בתרגיל 
רעידת  תרגיל  מתוכנן  ובקרוב  וסיוע.  חירום  כצוותי 

אדמה ארצי.

בטיחות, בטחון ובריאות
זהירות בדרכים

בדרכים.  זהירות  פעילות  בת"ת  קיימנו  שנה,  כמידי 
וחזרה  ההליכה  בזהירות  התמקדנו  השנה  בתחילת 
באפניים,  הרכיבה  על  הושם  מיוחד  ודגש  הביתה 
שם צריך משנה זהירות. הבנים צפו במצגת והמלמד 
היה  יותר  הגבוהות  לכיתות  להסבר.  הרחבה  הוסיף 
ראו  צפו במצגת שבה  מכן  לאחר  בנושא.  חידון  גם 

תמונות "מצחיקות" של אנשים שאינם נזהרים.

מתוך  לעובדו  ונזכה  יצלח  בידינו  ה'  שחפץ  יה"ר 
שלימות הגוף והנפש.

מפגשי הדרכה של פיקוד העורף
כמידי שנה כיתה ה' מקבלת הדרכה מקיפה כהכנה 
פיקוד  מטעם  חייל-מדריך  ידי  על  חירום,  למצבי 

העורף.

הנהלת  עם  ועקיף  ישיר  נמצא בקשר  העורף  פיקוד 
הנדרשים  הבטיחות  נהלי  הטמעת  לווידוא  הת"ת, 
בשעת חירום. הבנים טרם קבלו את ההדרכה והיא 
תתקיים לאחר החלטת פיקוד העורף ותיאום אתנו. 

בריאות
התזונה  בנושא  פעילות  בריאה: קיימנו  תזונה 
על  הבנים  עם  המלמדים  עסקו  בפעילות  הבריאה. 
להרבות,  יש  מה  לבנים  והסבירו  המזון  פירמידת 
בריאה  בוקר  סעודת  אכלו  הבנים  ולהימנע.  למעט 
ומזינה שכללה לחמניות מקמח מלא, ירקות, פירות, 

שקדים ותמרים, גבינות וביצים.

חיסונים
אדרי,  רבקה  גב'  האחות,  אלינו  מגיעה  שנה  כמידי 
משרד  להנחיות  בהתאם  התלמידים,  את  לחסן 

הבריאות.

מתקיימות  השנה  גם  שנה  שיניים: כמידי  בדיקת 
בשלב  שיניים.  רופא  ע"י  שיניים  ובדיקת  הדרכת 
ראשון הרופא מדריך את הבנים על חשיבות צחצוח 

השיניים והדרך לצחצח נכון. בשלב השני עורך הרופא 
בדיקת שיניים אישית ובמקרה המצריך המשך טיפול 
מתוכננת  השיניים  בדיקת  דיווח.  ההורים  מקבלים 

לסוף חודש שבט.

בדיקת שמיעה
שמיעה  בדיקת  התקיימה  השנה  גם  שנה  כמידי 
לתלמידי כיתה א'. במידת הצורך ההורים קיבלו עדכון.

פעילות זהירות בדרכים

כיף לי בת"ת ש....

ג ללמוד תורה     ג בטיולים

אני אוהב בת"ת ש....

 ג את הטיולים  גללמוד תורה  

ג לדבר עם חברים   ג אני אוהב הכל

תלמידי כיתה א

ההתמודדות החינוכית 
עם התפתחות 

הטכנולוגיה, כיצד?
הרב שלום בן שושן |  מפקח

הפערים  והתחדדות  הטכנולוגיה  התפתחות  עם 
שרשרת  את  להמשיך  החפצים  אלו  בין  התרבותיים 
הדורות המותאמת למסורת ישראל לבין אלו שלצערנו 
את  להגביר  נדרשים  אנחנו  הזו,  לדרך  שייכים  אינם 
הערנות שלנו ולשים לב לכך שאנחנו יוצרים מעטפת 
שלימה ונכונה לילדינו, הן מצד הבית והן מצד תלמוד 

התורה כמהלך אחיד.

התייחסות הצוות
עיניים  פוקח  והנפלא,  המסור  התורה,  תלמוד  צוות 
מסיק  המשתנה,  המציאות  את  הבוחנות  חינוכיות 

מסקנות ומיישמן.
לשאלה  שקיבלנו  בתשובות  אתכם  משתפים  אנו 

שהפננו לצוות – 
מה אנו, כצוות החינוכי, עושים בתלמוד התורה, לחיזוק 
הבנין החינוכי-תורני של תלמידינו, על מנת לתת להם 

כוחות להתמודדות זו?

     *     *     *
הרב חיים הלוי, מלמד כיתה א':

ל'פלאי  קטן,  פרח  וטוב,  תם  רך,  ילד  של  חשיפה 
סרטים  חדשות,  אינטרנט,   – העכשוויים  הטכנולוגיה' 
את  ולבלבל  אותו  לקחת  מה  לשם  מיותרת!   – וכיו"ב 
דעתו הישרה והתמימה, בעולמם המסובך של המבוגרים, 

בבלבול השורר במרחב הדעות, בהבדלים הדקים?
את  בילדים,  הטבוע  התום  את  לשמור  מחובתנו 
ההתלהבות הפשוטה מהיושר הטבוע בעולם היפה, מלא 

ההרגשות הטובות והחוויות הטבעיות הנחמדות.
בנפש  בריאים  ומנעולים  חומות  לבניית  יוביל  זה  ענין 
הילד, כנגד הרוע והבלבול הקיים, ויגרום לו בע"ה – גם 
בבגרותו ובהתמודדויות החיים – להימשך אחר מתיקות 

הטוב והתום הקיימים גם הם מסביב.
"...כי חזק בריחי שערייך  -  ברך בנייך בקרבך...".

הרב אהרון קופמן, מלמד כיתה ב':

כמה  עד  לבנים  ולהמחיש  להנחיל  משתדלים  אנו 
אלו  בשנים  אישיותם  את  ולעצב  להיבנות  זוכים  הם 
בקדושה, ובכלל, שימלאו תקופת חיים זו בתוכן חיובי 
וימאסו בחיצוני, הנראה מושך, אך מושך הוא לתהומות. 
כמו כן, אנו משתדלים להקשיב, להגיב ולתת את יחסה 

של התורה לכל נושא ותחום בחיי הדור והתפתחותו.

הרב יצחק גרזון, מלמד כיתה ג':
אנו  כך  מתוך  ישרים,  לחיים  הבנים  את  מכוונים  אנו 
התורה  בלימוד  הזמן  את  לנצל  הבנים  את  מעודדים 
ובהעשרה נוספת, במשחק עם חברים ובשאר מעשים 
טובים.  מכיון שהבעיה בטכנולוגיה איננה רק בתכנים 
דבר  מבוקר,  לא  באופן  בהם  העיסוק  בעצם  גם  אלא 
'משעממים'  בדברים  להתרכז  הילד  ביכולת  הפוגע 
וביכולתו  כתיבה  או  חשיבה  של  מאמץ  הדורשים 

להשקיע באינטראקציה חברתית.

הרב דביר עזאני, מלמד כיתה ז':
אנו משתדלים ליצור אווירה שמחה ויחס מכבד ואוהב 
בינינו לבין כל תלמיד – שזה יוצר את החיבור הנפשי 
לתורה.  חיבור  כך  ומתוך  ולתורה,  המחנכים  לצוות 

מהלך זה מעניק כוחות להתמודדות.
כדי  וערכיות  חינוכיות  חוויות  ביצירת  משקיעים  אנו 

לחבר את הילדים אל עולם הקדושה.

הרב תומר ערוסי, מלמד כיתה ה': 
על  מושתת  החינוכית  עבודתנו  יסוד  כי  מבינים  אנו 
במבט  עוף  ולהגביה  ביותר  מפוקחים  להיות  חובתנו 
היחשפות  של  המעשיות  ההשלכות  לגבי  ארוך-טווח 
נעשקת מהם,  אינסופי: התמימות  וידע  ילדינו לתכנים 
בתורה  לגדול  והרצון  מתלכלך  הנשמה  של  הטוהר 

באמת – כיעד בחיים – מיטשטש.
כדוגמא  ולחיות  לדבר  משתדלים  אנו  זאת,  לאור 
למידה  התורה,  בלימוד  והשמחה  החשק  את  אישית 
במתיקות ובחיבור לחיי הילדים, לספר סיפורי צדיקים 
כל  יכול להגיע  היכן  עד  והבנה  כיסופים  שיולידו בהם 
חיים  של  היתרון  את  בפניהם  להדגיש  מישראל,  אחד 
הימנעות  הכוללים  וערכיה,  התורה  על  המושתתים 
משתדלים  אנו  לכך,  בנוסף  מזיקים.  לתכנים  מחשיפה 
לפתח בהם 'גאווה' של התנהגות ראויה ולבוש מכובד. 
הקדושה,  התורה  בלימוד  השקעה  מתוך  זאת,  כל 

בבחינת 'ויגבה ליבו בדרכי ה' '.

הרב דוד קויתי, מלמד כיתה ו':
וישנו  מרע  סור  ישנו  המישורים  בשני  לעבוד  צריכים 
עשה טוב, וידוע שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
ואהבה!  שמחה!  להרבות  משתדלים  אנו  טוב'  ב'עשה 
זה  קטן  בגיל  המצוות.  וקיום  התורה  בלימוד  וחיות 
הבסיס וזה מה שילווה את הילד לאורך זמן, יעטוף אותו 
וישמור עליו. צריך לדעת גם ש'חנוך לנער על פי דרכו', 

לכל ילד מתאימה גישה שונה.
בנוסף, חשוב מאוד, לבנות קשר עמוק, אישי ואוהב בין 

הילדים והרב, שהוא הדמות החינוכית.
שליליים  לתכנים  מחשיפה  להימנע  יש   – מרע'  ב'סור 

באינטרנט.
עצם  את  מוחלט  באופן  מהילדים  נמנע  לא  זאת,  עם 
ייחשפו  הילדים  שמתישהו  מכיון  לאינטרנט,  הגישה 
לכך, כל שכן מי שכבר נחשף, וזה גם עלול ליצור 'אנטי' 

ולהתפרץ בצורה חריפה. 
התייחסות נכונה שלנו לטכנולוגיה, בגבולות הנדרשים 
גישה  בקרבם  ותבנה  מצידם  ההתנגדות  את  תפחית   –

בריאה. 

תורני- מבט  בעל  תלמיד  ולגדל  לבנות  היכולת 
ויכולת התמודדות בריאה, תלויה מאוד  נכון  ערכי 

באחידות השדר של הבית ושל הת"ת.

נבנים  בה  החינוכית-תורנית  הרוח  מתוך 
הבנים בתלמוד התורה, גם אנחנו כהורים, 
אנחנו  מה   – עצמנו  את  לשאול  צריכים 
לעשות...(  לא  )או  לעשות  עוד  יכולים 
לנו  המשותף  המהלך  את  לחזק  כדי 
ולתלמוד התורה – לחיזוק הבנין החינוכי-
תורני של ילדינו, על מנת לתת להם כוחות 

להתמודדות זו?
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זמינות וקשר
הורים יקרים!

בית הת"ת עושה כל שביכולתו כדי להוות עבור 
בנכם בית חם, מלא יראת שמים וקנין תורה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.

מזכירות
מענה טלפוני: 08-9259244  

בימים א'-ה' בשעות 9:00-12:30.
 – הת"ת  במזכירות  טלפוני  מענה  אין  בהם  בשעות 
הודעה  להשארת  אנושי  למענה  מועברת  השיחה 
המייל  באמצעות  מועברת  ההודעה  ביפר(.  )שירות 

לטיפול על ידי המזכירות או הנהלת הת"ת.
 ttdvir@gmail.com :דוא"ל

	 הרב מיכאל: נייד: 052-3556829, 
mbs234@gmail.com :מייל        

	 הרב אילן: נייד: 050-8318310, 
ailanby@gmail.com  :מייל                    

אתר אינטרנט
לת"ת אתר אינטרנט dvir.org.il  – בו נמצא מידע 
בקלות  להשיג  ולידידים  להורים  המסייע  חשוב 

ובנגישות טפסים, מידע או מסמכים הנצרכים להם.
תקשורת מייל

אנו  להורים,  המועבר  המודפס  למידע  במקביל 
לבין  הת"ת  בין  התקשורת  את  לייעל  משתדלים 
הכיתתיים  המיילים  תפוצת  באמצעות   – ההורים 

והכלליים.
בכל ענין, ההורים יכולים לפנות לצוות ההנהלה או 

למזכירות גם באמצעות המייל.
SMS תפוצת

להעברת הודעות מיידיות/דחופות לתפוצת ההורים 
אנו משתמשים בתוכנה לשליחת הודעות – בה נבנו 

תפוצות שונות לפי צורך.
תוכנת סטוד-נט

 – והפרטני  והחינוכי, הכללי  ניהול המידע הלימודי 
נעשה על ידי הצוות באמצעות תוכנת 'סטוד-נט'.

תוכנה זו מאפשרת חיזוק התקשורת והעברת מידע 
נחוץ בקרב הצוות, חיזוק התקשורת בין הצוות לבין 
ההורים באופן פרטני וכיתתי, ריכוז הציונים וענייני 

משמעת באופן מסודר, ועוד.
זו,  בתוכנה  להשתמש  יכולתו  כפי  משקיע  הצוות 

כאמצעי עזר חשוב בעבודתם החינוכית המסורה.
חשיבות גדולה יש לתקשורת ההדדית גם באמצעות 
למיילים  ההורים  שלכם  משוב  המייל.  ערוץ 
שיתוף  את  ולקדם  זה  ערוץ  לחזק  יכול  הנשלחים 

הפעולה החינוכי והלימודי עמכם.

תלמוד תורה דביר )ע"ר(
 טלפון: 08-9259244 | פקס: 08-9790473

dvir.org.il :אתר  | ttdvir@gmail.com :דוא"ל
כתובת: נוף איילון ת.ד. 160 מיקוד 9978500 

סמל מוסד: 174680

אבל הקנגרו סירבו בנימוס - בתירוץ שצפוף להם... חזרנו 
עם טעם של עוד טיול.

בוקר הורים חטיבה: ביום שישי כ"ג כסלו התקיים לימוד 
משותף אבות ובנים לתלמידי החטיבה בנושא הכנה לחג 
החנוכה בהלכה ובאגדה. הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג 
שליט"א אמר דברי תורה בענייני דיומא וחיזק את האבות 

והבנים.

של  ראשון  נר  ראשון,  ביום  כיתתיות:  חנוכה  מסיבות 
שירים,  עם  כיתתיות  חנוכה  מסיבות  התקיימו  חנוכה 

סופגניות ושתיה.

תלמידי  הכינו  כסלו  כ"ו  שני  ביום  ו:  כיתה   – ספינג'ים 
כיתה ו' עם הרב דוד קויתי ספינג'ים לכבוד חג החנוכה. 

שלישי  נר  שלישי,  ביום  חטיבה:  התנדבות  פעילות 
התנדבות  לפעילות  החטיבה  תלמידי  יצאו  חנוכה,  של 
את  ושימחו  רקדו  הבנים  חשמונאי.  בבית  הקשיש  בבית 
ושיבח את  עודד  דיבר על חנוכה,  הקשישים, הרב דביר 

יושבי המקום. הקשישים שמחו מאוד בהגעתנו.

התנדבות בבית הקשיש. חנוכה

ערכנו  כסלו  כ"ט  חמישי  ביום  ה:  כיתה  בוקר  ארוחת 
"בוקר טוב מלא בטוב" שבו כל תלמיד קיבל פתק עם שם 
חבר שהוא צריך להכין לו ארוחת בוקר מפנקת עם פתק 
משמח. היו מספר תלמידים שאף שלחו חברים להורים 

לברר מה אותו חבר אוהב לאכול...

הלימוד בימי חנוכה: ב"ה וגם בימי החנוכה הגיעו הבנים 
ללמוד תורה. בכל יום קיימנו הדלקת נרות, שירה וריקודים 
לה'. כל תלמיד שהגיע קיבל  והודיה  לצלילי שירי שבח 
צ'ופר משחק או סופגניה. צ'ופר נוסף קיבלו המתמידים 
שלמדו יום קודם חצי שעה תורה בזמן שהנרות דולקים. 

ג-ח. התלמידים  חידון חנוכה: התקיים לתלמידי כיתות 
נבחנו על כל חוברת הלכות חנוכה וידעו יפה. אחר החג 
המצטיינים מכל כיתה קיבלו פרסים על החידון. יישר כח 

גדול לרב אהרן על ריכוז החידון.

מסכתות  סיומי  התקיימו  ד'  בכיתה  ד':  כיתה  סיומי 
סיימו  אשר  לתלמידים  חודש,  מידי  המתקיים  במשנה, 
גם  השבוע  התקיים  זה,  בבוקר  עצמי.  בלימוד  מסכתות 
סיום לפרשת כי תבוא. הבנים נהנו מסעודת מצוה חגיגית. 

יישר כח לבנים! יישר כח לרב נועם!

טקס  קיימנו  טבת  י'  ראשון  ביום  בטבת:  עשרה  טקס 
הקטעים  בהקראות  חלק  נטלו  בטקס  התלמידים.  לכלל 
התעניות  שלוש  על  ספרו  בהם  ח'  מכיתה  תלמידים 
על החלטת  י' בטבת,  ט',  ח',   – בחודש טבת  המתקיימות 

הרבנות הראשית לקבוע יום זה כיום הקדיש הכללי,

מעמד עשרה בטבת. עם מר פריש

 
סייעו בנגינה יהודה הכהן מכיתה ז' ושלום הראש מכיתה 
ז' הציגו הצגה  נגינת הרב מיכאל. תלמידי כיתה  ח' לצד 
על רבן יוחנן בן זכאי שברח מבין החומות, לאחר הטקס 
שמעו תלמידי כיתה ח' שיחה מפי מר פריש. בבוקר, לפני 
הטקס, שמעו המלמדים את סיפור חייו של מר פריש על 

הניסים והחסדים הגדולים אשר גמל ה' אותו.

הצגת ילדי כיתה ז' - במעמד עשרה בטבת 

תזונה בריאה: לתלמידי כיתות ג-ו ביום שלישי י"ב טבת 
פעילות  התקיימה   – טבת  ט"ו  שישי  ביום  ז-ח  ולכיתות 
לבנים.  המודעות  העלאת  תוך  בריאה,  תזונה  בנושא 
הבנים קיבלו לחמניות מקמח מלא, גבינות, ביצים ותיבלו 

בפירות, ירקות, תמרים, אגוזים, שקדים וכו'.

י"ד  חמישי  ביום  ד':  כיתה  טבת  חודש  מסכת  סיומים 
סעודת  בכיתה  נועם  הרב  עם  יחד  ד'  כיתה  ערכו  טבת 
מצווה לכבוד סיום פרשת כי תבוא ולכבוד 13 תלמידים 

שסיימו מסכת בחודש זה!!!  

הרבה  כך  כל  לראות  גדולה  התרגשות  הייתה  זו  ב"ה 
הלימודים  לשעות  מעבר  מזמנם  שהקדישו  תלמידים 
קיבלו  הבנים  מסכת.  לסיים  זכו  וב"ה  קבוע  ללימוד 
תעודות הוקרה על התמדתם והשקעתם בלימוד המשנה. 
לכבוד הסיום הוכנה בכיתה סעודה בהזמנה אישית, חלק 
שווארמה.  הזמינו  וחלק  פלאפל  הזמינו  מהתלמידים 
לסעודת  יחד  התלמידים  ישבו  המטעמים  הכנת  לאחר 

מצווה. ישר כוח גדול!!

גינון  וה' מקיימות פעילות  ד'  ג',  א,  גינון: תלמידי כיתות 
של  שוטפים  וטיפולים  שתילים  שתילת  כולל  בת"ת 
החזקת הגינות במשך השבוע. יישר כח גדול לרב חיים, 

לרב יצחק ולרב נעם.

בוקר כיתה ב': ביום ראשון י"ז טבת קיימו תלמידי כיתה 
'פתקא טבא' במהלכו  ב' בוקר כיתה לכבוד סיום מבצע 
בריאות  בסעודת  וקנחו  גיבוש  משחקי  הבנים  שיחקו 

שהכינו בעצמם. 

תזונה בריאה כיתה א': ביום שני י"ח טבת קיימו תלמידי 
כיתה א' פעילות תזונה בריאה. הרב חיים הסביר לבנים 
והבנים אכלו להנאתם ביצים קשות  על פירמידת המזון 

וגבינות. 

תלמידי  יצאו  טבת  י"ח  שני  ביום  ספורטיביות:  תחנות 
כיתות א-ו למגרש לפעילות ספורטיבית בהנחיית תלמידי 
ובוגרים  צעירים  קבוטצות  בשתי  ירדן  הבנים  ח'.  כיתה 

יותר.

טבת  י"ט  שלישי  ביום  פיק:  אלקנה  מצוה  סעודת 
בר  לרגל  ז'  כיתה  תלמידי  עם  מצוה  סעודת  התקיימה 
המצוה של חברם לכיתה אלקנה פיק נ"י. יישר כח גדול 

למשפחת פיק ומזל טוב!

תלמידי  יצאו  טבת  כ"א  חמישי  ביום  חטיבה:  טיול 
ירושלים. באיזור  קרב  מורשת  לטיול   החטיבה 

הסבר  קבלו  שם  סמואל  בנבי  הטיול  את  החלו  הבנים 
במשך  אסטרטגית  מבחינה  וחשיבותו  המקום  זיהוי  על 
הדורות בכלל וביחוד בתקופתנו. מזמן הכניסה לארץ עד 
זמנינו. בנוסף שמעו הבנים על דמותו של שמואל הנביא 

והתפללו על קברו.

טיול חטיבה באיזור ירושלים

משם נסעו לשמורת הקסטל המתחדש שם חוו את כיבוש 
ע"י  תקופה  באותה  הלוחמים  של  הקושי  ואת  הקסטל 

סרטי מורשת ופעילויות אתגריות בשטח.

משם נסעו הבנים לרכס השיירות – דרך בורמה והשקפנו 
על כביש מס' 1 הדרך המרכזית העולה לירושלים עיה"ק. 
שם הבינו את חשיבות המשלטים ואת הקושי האסטרטגי 

לכובשם בהגנה וסיוע לנצורים בעיר ירושלים.

ב' שבט קיבלו משתתפי  ביום ראשון  'וחי בהם':  מבצע 
המבצע ארוחת בוקר לרגל סיום חזרה על מסכת שבת. 
הבנים אכלו לחמניות, גבינות, חומוס, מעדנים ושוקו. יישר 
כח לכל המשתתפים. בעזה"י צפויות הפתעות נוספות!!! 

שבתות  שתי  מתקיימות  שנה  כבכל  חטיבה:  שבת 
חטיבה, האחת בחורף והשניה בקיץ. בשבת פרשת וארא 
התקיימה שבת בנוף איילון. ניהול התפילות בשבת נעשה 
מצוינת,  הייתה  בתפילות  האווירה  התלמידים,  ידי  על 
בערב שבת שרו ורקדו בקבלת שבת. לפני תפילת ערבית 
שעמנו שיחה מעוררת של הרב שלמה שפר, הרב דיבר 
על הנהגת משה ואהרון. הסעודות לוו בפעילות שארגנו 
התלמידים, דברי תורה, חידון, פעילות חברתית והצגות. 

הייתה השתתפות יפה וערה. את עונג שבת העביר הרב 
אמיר אדרעי, הרב דיבר על הרצון והשאיפה, כשיש רצון 
התלמידים  שרו  שלישית  בסעודה  מצליחים!  ושאיפה 
במעגל ושמעו דבר תורה מהרב מיכאל. השבת התנהלה 

באופן מסודר ויפה, הייתה שבת מרוממת!!

אסיפת תלמידים: ביום חמישי ו' שבט התקיימה אסיפת 
תלמידים לתלמידי כיתה ז. ביום זה קיים הרב דביר שיחות 
אישיות עם תלמידיו על מצבם החברתי והלימודי. השיח 
לתלמיד  לשקף  ורצון  בוגרת  הסתכלות  מתוך  התנהל 
את מצבו ושיח משותף עם המלמד לקבלת אחריות על 

התקדמותו.

נחגג ביום חמישי ו׳ שבט בהוד והדר,  סיום סדר מועד: 
ב', בהשתתפות הרה"ג הרב  נוף אילון  באולם האירועים 
לישראל הרה"ג  והרב הראשי  בן שלמה שליט"א  זכריה 
הסבים  ההורים,  השתתפו  באירוע  שליט"א.  לאו  דוד 
והסבתות, לשמוע יחד עם חתני השמחה ולחגוג עימם את 
שמחת הסיום. היה מעמד מיוחד ומרגש! המעמד השפיע 

עוצמות של אהבת תורה לנו ולבנינו!

יישר כח לכל מי שהשקיע להפקת האירוע! יישר כח לרב 
דוד קויתי על כל פעלו בחינוך הבנים!

ערב אמהות ובנים: ביום שני י' שבט התקיים ערב אמהות 
האירוע  התפילה.  בנושא  א'-ב',  כיתות  לתלמידי  ובנים 
נפתח בשיר של הבנים. הרב אשר כורסיה חיזק את הבנים 
והאמהות. הבנים עשו יצירה מתוקה מבצק סוכר יחד עם 
האמהות – עיצוב הבעת משאלה אישית. הוקרנה מצגת בה 
הציגו ושיחקו הבנים – בנושא התפילה יחד עם שיר בנושא 
התפילה. האמהות קיבלו מזכרת מהאירוע – תחינות לאחר 
הדלקת נרות, עם נרות שבת. האירוע היה מיוחד ומרומם! 

יישר כח למורה ציפי זלץ על הפקת האירוע!

דברי חיזוק מפי הרב אשר כורסיה - 
ערב אמהות ובנים לכיתות א-ב

ביקור נציגי המועצה
במהלך חודש חשון ביקרו בת"ת נציגי המועצה: יו"ר אגף החינוך של המועצה, גב' סיגל דאי, אחראית בתי 
הספר במועצה, גב' רחלי גרינמן. במפגש התקיימה היכרות הת"ת עם מנהלת אגף החינוך הנכנסת. בתום 

המפגש, סיכמו המבקרים כי התרשמו מאד מהעשיה החינוכית, הלימודית והערכית.

"ותומכיה מאושר"
אתה  זוכה   – )ע"ר(  דביר'  תורה  ל'תלמוד  בתרומתך 
יומיומי  תורה  לימוד  בזכות העצומה של  להיות שותף 
של תינוקות של בית רבן, הבל פה שאין בו חטא הגדול 

בערכו מבנין בית המקדש !

לצרכים השוטפים של  ישירה  מהווה תמיכה  תרומתך 
ולקיים לימוד  לנו להמשיך  תלמוד התורה, ומאפשרת 

תורה יומיומי.

ניתן להקדיש יום לימוד שלם של למעלה 	 
 מ-200 תינוקות של בית רבן !!!

לרפואת..., לעילוי נשמת..., לזכות ולהצלחת..., 
לפרנסה טובה..., ללידה קלה..., וכדומה.

ניתן לזכות בהנצחה בתרומה לבית המדרש 	 
'בקשו פנ"י' לעילוי נשמת נפתלי פרנקל הי"ד.

יש אפשרות לתרומה באמצעות כרטיס אשראי )טלפונית(.
למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46א' לפמ"ה.

אני אוהב בת"ת ש....

ג יש את החול, המתקנים, מגרש הכדורסל ומגרש הכדורגל הגדול.

ג בקיצור כיף בתלמוד תורה דביר

ג לומדים בשמחה תמיד

ג אני ממש אוהב בת"ת שכל סיום פרשה משקיעים ומארגנים 

מסיבה מושקעת ואני אוהב גם שבכיתות יש פחות תלמידים וככה    

 
תלמידי כיתה ד

 
 

    מקבלים תשומת לב.       

קרן החסד 
שע"י ת"ת דביר

מיוחדת,  קרן  הקימה  דביר'  תורה  'תלמוד  עמותת 
ליזום  במטרה  ייעודיות,  תרומות  ידי  על  הפועלת 
ולנזקקים  למשפחות  שונות  חסד  פעילויות  ולהוביל 
מדאיגים  נתונים  עם  לגורמים  היחשפותה  מפאת 
הפרוייקטים  בין  בסתר.  כמתן  דחוף  מענה  הדורשים 

הת"ת עוסק ב:

גמ"ח הלוואות.	 

תמיכות בנזקקים לקראת חגים – קימחא דפיסחא, 	 
מתנות לאביונים, ועוד.

סיוע בקידום לימודי לתלמידים להם נדרש סיוע 	 
ואין ביכולתם לקיימו.

 החזקת ילד בתלמוד תורה. 	 
אשרי מי שזוכה שכל התורה ויראת השמים אותם 

רוכש הילד בת"ת נזקפים לזכותו !

אנו פונים אליכם, הורים וידידים 
לתת יד למטרה נעלה וקדושה זו.
לקרן אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46א' לפמ"ה.

המשך פעילויות ואירועים 
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