
 

 

 24מס'  וןגלי שנה"ל תשע"ח   הצותפרשת "ד, בס
 

  ? איך נלחמים בהמן   

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

ָאֶרץ"  ֶאָחד עם ישראל נקרא "ּגֹוי . השבח בו משבח אותנו )שמואל ב ז, כג(בָּ

ֵאל ְכַעְמָך הקב"ה הוּא "ִמי רָּ ד ּגֹוי ְכִיֹשְ ָאֶרץ ֶאחָּ  .)תפילת מנחה של שבת( "בָּ

. השבח בו אנו משבחים את ל'()ב'שמע ישראהקב"ה נקרא "ה' אחד" 

יָּה"הוא שלעתיד לבוא יתקיים בנו  –הקב"ה  ל ַעל ְלֶמֶלְך' ה ְוהָּ ָאֶרץ כָּ  הָּ

ד' ה ִיְהֶיה ַההּוא ַבּיֹום ד ּוְשמוֹ  ֶאחָּ  .(ט יד, זכריה)" ֶאחָּ

 ה' יהיה אחד! –כאשר עם ישראל יהיה מאוחד וללא מחלוקות 

                     

 העיקרי לגלות?מהו הביטוי 

 בית המקדש השני ולפיזורנו בין הגויים. לחורבן גרמה חינם שנאת

, מפוזרים כך כל עם ישראל בין הגויים. בגלות היינו פיזורהיא  הגלות

' ה ֶוֱהִפיְצָך"שם, כמו שכתוב  היינו שלא אומה ולשון הייתה שלא עד

ל ַעִמים ְבכָּ ָאֶרץ ִמְקֵצה הָּ ָאֶרץ ְקֵצה ְוַעד הָּ  ".הָּ

עם ישראל חזרה בארץ  והתאחדותהיא בקיבוץ גלויות  – הגאולהעיקר 

ִים ִבְקֵצה ִנַדֲחָך ִיְהֶיה ִאם"כמו שכתוב:  –ישראל  מָּ ם ַהשָּ ' ה ְיַקֶבְצָך ִמשָּ

ם ֱאֹלֶקיָך ֶחָך ּוִמשָּ  .)דברים ל, ד( "ִיקָּ

                     

 מה טען המן?

אין לך מה  –בא לפגוע בעם ישראל, הוא אמר לאחשורוש  כשהמן

 ַוֹּיאֶמר"לחשוש לפגוע בעם ישראל, כיון שאינם מאוחדים, הם בגלות! 

ן מָּ ד ַעם ֶיְשנוֹ  ֲאַחְשֵורֹוש ַלֶמֶלְך הָּ ַעִמים ֵבין ּוְמֹפָרד ְמֻפָזר ֶאחָּ  ְבֹכל הָּ

מפורדים,  גם אלא הם, מפוזרים, פיזית רק לא הם". ַמְלכּוֶתָך ְמִדינֹות

ממילא אין לך, אחשורוש, שום חשש,  –ואינם באחדות רגשית ביניהם 

 זה! על זה יגנו תוכל להרוג אותם והם אפילו לא

                     

 כיצד הכנענו את המן?

לא יהיה  –היא הבינה שאם תהיה אחדות  –אסתר הבינה מהי הנקודה 

ל־" –לפגוע בעם ישראל! לכן היא ציוותה  להמן כח ֵלְך ְכנֹוס ֶאת־כָּ

. הכינוס בשושן לתפילה היה ביטוי לאחדות כל )אסתר ד, טז(..." ַהְּיהּוִדים

ישראל, בכל מקום שהם, כיון ששושן היתה עיר המלוכה, ובה היו 

מאוחד  ישראל עם אם כולו. העולם בכל ישראל קהילות מכל נציגים

 .גאולה ממילא תבוא –

                     

 האחדות בפורים

משלוח  –מצוות הפורים נתקנו כדי להרבות אהבה והאחדות בישראל 

 .)ע"פ ה'שם משמואל'(ההיפך מ"מפוזר ומפורד"  –מנות ומתנות לאביונים 

לשמוח שמחה אמיתית ולשמח  –יתן ה' ונזכה להארת פורים גדולה 

מיתית שתמשיך מכח פורים לכל אחרים, ולהרבות אהבה ואחדות א

 ובכך לקרב הגאולה במהרה! –השנה כולה 

שבת שלום ומבורך! פורים שמח!  הרב מיכאל

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 חודש אדר: נתינה וחסד
אנו עוסקים בת"ת במידת החסד חודש אדר הפורים ובימי 

בין הלימוד על ערך הנתינה והחסד, לבין והנתינה, תוך שילוב 

 בתחום זה. פעילויות מעשיות

 :בעז"ה בין הפעילויות שיהיו

 :משלוחי מנות לחולים/חיילים 

תלמידי כיתה ו' אוספים מצרכים על מנת להכין משלוחי 

מנות לחולים ולחיילים. כל מי שרוצה לתרום מצרכים 

 מוזמן להעביר לכיתה ו'. –למשלוחי המנות 

 מכירת ארוחת צהריים: 

אשר הרווחים ריים, ארוחת צהמוכרים מידי כיתה ח' תל

 בעז"ה לפעילות חסד בה הם יבחרו. מיועדים

 :שמחה עם קשישים 

 .תלמידי החטיבה ישמחו אי"ה קשישים

 :קמחא דפסחא 

כמידי שנה יסייעו  –ולקראת חג הפסח  –אחרי פורים 

 הבוגרים בהתרמה עבור משפחות נזקקות.

 

 

 
השלישית זכתה זו הפעם אשר  –הרב נועם בהובלת  –כיתה ד' יישר כח לתלמידי 

 בתעודת הצטיינות על הצלחתה המיוחדת בבחינה של המפקח, הרב שלום. ברציפות

 זכר למחצית השקל
 שימו לב!

חולקו לתלמידי כיתות 

 מעטפות ו'-א'

  עבור הסבים. 

עבורכם נשלחו מעטפות 

 בדואר.

   מזל טוב  

 לרב אילן אשואל ורעייתו

 להולדת הבן בשעטו"מ ב"ה

יזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו 

 ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים!

 מתנות לאביונים
 שיחולקו בו ביום, ניתן להעביר לרב מיכאל.

 לפמ"ה 46ניתן לקבל אישור פטור ממס, לפי סעיף 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 ר"ח אדר  משה אהרון יונגרייס
   ג אדרי"  איתן זאב הלברשטט

 ט"ז אדר  שי נחום פרבר
 ט"ז אדר  אריאל קלפוס
 ט"ז אדר  דביר שטרית

  

 במבט של אמונה –שנה למדינת ישראל  70 –עבודה שנתית 
שנה למדינת  70בתקומת ישראל בארצו, לרגל  –הבנים בהכוונת המלמדים בעריכת עבודה שנתית, אשר תעסוק עוסקים בימים אלו 

 מלמד כל כיתה בחר תחום מתוך נושא רחב זה, בו כיתתו תעסוק. ., מתוך מבט של אמונהישראל

 שהבנים יעסקו בנושא אשר יחזק את הרגשת הקשר והשייכות לארצנו הקדושה, למדינתנו הקדושה ולעמנו הקדוש. –המטרה היא 

 תוך עיסוק זה, הבנים יתפתחו גם במיומנות הכתיבה והגשת עבודה.מ

 .עבודת שרשים בדגש על דור העליה כיתה ג':   המלצה על אתר בארץ ישראל. ב':-כיתות א'

 המחתרות. כיתה ה':   סטוריים משמעותיים.יאירועים ה כיתה ד':

 העליות לארץ. –קיבוץ גלויות  ח':-כיתות ז'   מבצעי צה"ל. כיתה ו':

 .נודה אם תעודדו הבנים ותסייעו להם להתקדם בעבודה 

 ינתו לציון.אשרינו שאנו זוכים לחיות בדור הגאולה, בו ה' מחזיר שכ                                           

 

 מזל טוב לבר המצווה של:
  אדר י"ד ישראל אדיר כהן

  
 כיתה ח' – מכירת ארוחת צהריים

ימכרו תלמידי כיתה  – גם בימים ראשון ושני הקרובים

 ח' ארוחת צהריים.

 . חסד פעילותל כל הרווחים מיועדים

המכירה מתבצעת בהפסקת הצהריים בלבד ומוגבלת עד 

 גמר המלאי.

 

 קפד ראשו וקפד זנבו
       עוזי קיישכתב:  –

      ____א( שניתפר, מחובר ומתוקן בחוטים   
 קפד ראשו

     ____שם נוסף לגורל     
 

    ____ב( אחד מהמצוות העיקריות בפורים הוא מקרא    
 קפד ראשו

    ____מילה הזהה במשמעותה לשמחה , ששון   
 

     ____ג( שבת שלפני חג פורים נקראת שבת    
 קפד ראשו

     ____התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות    -תנור
 

 ____יצירה בציור, מוסיקה וכו' שהושקע בה רבות נקראת       ד(
 קפד ראשו

     ____מאפה וממתקים איש לרעהו.  משלוח    -בפורים נהוג להביא דברי
 

 )בראשית י,כה(    ____ה( בנו הצעיר של עבר מבני שם   
 קפד ראשו

 "____א' נקרא  "פורים   -יום י"ד של אדר-בשנה מעוברת
 

 יעקב   ____שראל וגם שיר לחג פורים.     י-ו( כנוי לעם
 קפד זנבו

 פורים   ____בט"ו באדר חוגגים פורים בערים המוקפות חומה    
 

     ____חודש אדר או אדר ב' בשנה מעוברת נקרא שבת   -שבת שלפני ראש ז(
 קפד ראשו

 )איכה ד,יט(   ____מהירים, זריזים    
 

 ____ח( בפרסית שמה אסתר , בעברית שמה    
 קפד זנבו

     ____מארבעת המינים שנוטלים בחג הסוכות נקרא "עץ עבות"   
 

 המלך  ____ט( החותמת שהמלך חתם בה נקראת:   
 קפד זנבו

     ____שם כולל לכל הבריאה, עולם הצומח, החי, הדומם   
 

 )אסתר ב,כא(  ____י( אחד מסריסי המלך אחשורוש שרצה להרגו    
 קפד ראשו

    ____עני, דל, אביון   



 

 

 פעילויות ואירועים

 
 

 מה מתוכנן?
 .הפירוט בטבלה נועד להדגיש מידע חשוב בלבד עבורכם ואינו כולל פירוט מתוך הפעילות החינוכית והחברתית הענפה 

  נט-ב'לוח האירועים' בסטודניתן לראות  –מבחנים לוח. 
  !מידי שבוע.המידע  נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 3ט"ז  שושן פורים  2ט"ו  פורים  1י"ד  תענית אסתר  28י"ג  27 י"ב 26י"א  25 י'

 ח-כיתות ה
 משחק 

 תלמידים-מלמדים
במגרש כדורגל של 

 הקיבוץ

 ח-כיתות ב
 הלכות פורים מבחן

 

 כיתה ו'
סיום הכנת 

משלוחי מנות 
 לחולים ולחיילים

8:00-12:55 
 

 ח-כיתות א
 תחפושות

 שוק פורים וקיוסק
 
 

סיום לימודים 
12:55 

 
לימוד בוגרים 

 צעירים 
 הנתינהבנושא 

 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 כי תשא

 10כ"ג  9כ"ב  8כ"א  7כ'  6י"ט  5י"ח  4 י"ז
 

 ח-כיתות א
מבצע קמחא 

 דפסחא

 כיתה ז
 צביעת בתי 

 קשישים בקיבוץ

 כיתה ח
 צביעת בתי 

 קשישים בקיבוץ
   

-ויקהל
 פקודי

 שבת פרה
 

  16 כ"ט 15כ"ח  14 כ"ז 13 כ"ו 12כ"ה  11כ"ד 

 
 כיתה ז

 טיול בר מצוה 
 נ"י בניה יוסף חנוכה

 ז-כיתות ו
פעילות ספורט 

גיבושית לקראת 
 החטיבה

  
 עבודה שנתית 
מועד הגשה 

 סופית
 ויקרא

 24 ח' 23ז'  22ו'  21ה'  20ד'  19ג'  18 ב'

 ברכת האילנותמעמד 
 

 ח-כיתות ה
 שו"ת הלכות פסח
 עם הרב בן שלמה

 
 מבצע קמחא דפסחא

  
 ח-כיתות ב

 מבחן הלכות פסח

 לימודי קודש בלבד
8:00-12:55 

 
הלילה עוברים 

 לשעון קיץ

 לימודי קודש בלבד
8:00-11:50 

 תחילת שעון קיץ
 

 ו-כיתות א
 קבלת שבת בביהמ"ד

 הכנה לליל הסדר
 ציוןהרב בן 

10:00-11:00 

 צו
 שבת הגדול

 

 31ט"ו  ערב פסח  30י"ד  29י"ג  28 י"ב 27י"א  26 'י 25  ט'

 לימודי קודש בלבד
8:00-12:55 

 

 לימודי קודש בלבד
8:00-12:55 

 

 לימודי קודש בלבד
8:00-12:55 

 
 

 לימודי קודש בלבד
8:00-12:55 

 
 

 לימודי קודש בלבד
8:00-12:55 

 

 איחודי כיתות
9:00-10:00 

 

 -פסח 
 שבת

 

 ניתן לתרום עבור הקדשת לימוד לרפואה או לעילוי נשמת.
 וזכות החזקת התורה תעמוד לכם בעולם הזה ולעולם הבא!

 שבע בת שושנה * גלית בת רחל.-בת לרפואה שלימה: ונלמד השבוע

 יואל בן יפה. לזיווג הגון: ונלמד השבוע

 למדנו לעילוי נשמת: השבוע

*  ד"הי וחנה יצחק בן הרץ יעקב*  וחיים שיינדל בת בלה*  דוד בת הענשא חנה*  יוסף חיים בת עלקא*  יהושע בן לייב יהודה

חוה *  בת וינוגרד הניה רחל*  שלום יוסף בן לייב אריה*  דוד בן שלמה*  אברהם בן בונים יהודה*  טובה סימה בן צבי משה

 . מרדכי בת רינה
 במהרה! ולגאולת עם ישראל ברחמים



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפירות גינתנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 שוק פורים
 ויריד תחפושות

 ישי הקרובליתקיים אי"ה ביום ש

 ₪ 10דמי כרטיס השתתפות: 

 הכרטיס כולל:

 שוקו ולחמניה –ארוחת בוקר  .1

 שערות סבתא ושקית פופקורן .2

 זכות השתתפות בכל התחנות .3

 פרסים מחנות הפרסים 2 .4

 השתתפות בהגרלה הגדולה  .5

 

 למחיית עמלק במהלך היריד  

 יש להביא מיני מרעישין

 

 חל איסור מוחלט להביא לת"ת מיני נפצים ומשחקים מסוכנים!!!

 רים שמחים!פו

 תלמידי החטיבה

 

 תפוחי אדמה אותם גידלו.. –מברכים על המוגמר...  -חוג גינון 

   מזל טוב  

 לעדיה וינוגרד וכל המשפחה

 נ"יאריאל הבן  לחתונת

 בר סיטי בשעטו"מ געב"

 שיזכו לבנות בניין עד

 ישרים מבורך ולראות דור


