בס"ד ,פרשת שופטים  שנה"ל תש"פ  גליון מס' 1

 במה תלוי הכל? 
המלך טרוד בעסקי היום-יום ,בענייני העולם הזה ,לדאוג
שכל ענין בממלכתו יהיה במקומו ,לשלוה ,לבטחון,
לכלכלה ,למוסדות החינוך ועוד .דווקא משום כך – הוא
עלול לשקוע בהתעסקויות אלו ,ולשקוע בעניינים הגשמיים
בלבד ,בתאוות ,בהצלחתו ובגאוותו .לכן הוא מצווה
סּוסים ...וְ ֹלא
"רק ֹלא י ְַרבֶּ ה ּלו ִ
במיוחד להיזהר ממצב זה – ַ
י ְַרבֶּ ה ּלו נ ִָשים וְ ֹלא יָסּור לְ בָ בו וְ כֶּסֶּ ף וְ זָ הָ ב ֹלא י ְַרבֶּ ה ּלו ְמאד"
(דברים יז ,טז-יז).
מה יבטיח את דרכו בהנהגתו בקדושה? רק העיסוק בתורה!
לכן הוא מצווה לכתוב לו שני ספרי תורה – " ...וְ כָתַ ב לו אֶּ ת
ִמ ְׁשנֵה הַ ּתו ָרה הַ זאת  – "...אחת שתהיה מונחת בבית גנזיו,
ואחת שנכנסת ויוצאת עמו" .וְ הָ יְ תָ ה עִ ּמו וְ ָק ָרא בו כָל יְ מֵ י
חַ יָיו" – הוא צריך להיות עסוק בתורה ,שקוע בתורה,
שיהיה מלא וגדוש בתורה ומתוך כך ביראת ה' ושמירת
מצוותיו.
    

לרפואה שלימה:

הורים ותלמידים חביבים ויקרים !
מהדרכת התורה למלך ,למדים אנו על חשיבות התורה לכל
חיינו .גם כדי להצליח בענייני העולם הזה ,ולנהוג באיזון
נפשי בריא – צריכים אנו דביקות בתורה .וכמובן כל יראת
השמים תלויה בתורה" .אם אין תורה – אין יראה" .ו"אין
בור ירא חטא"( .אבות).
עם פתיחת חודש הרחמים והסליחות ,כאשר חפצים אנו
לרומם את חיינו ,לחדשם ולטהרם – הענין הראשון
והעיקרי ,שהוא היסוד והשורש לכל קנייני המידות הטובות
ולכל ההצלחות ,הוא ההתחזקות בלימוד התורה ובדביקות
בה.
תפילתנו לה' ,שיזכנו ואת ילדינו ,להוסיף עמל תורה,
התמדה בתורה ושמחה בה ,ומתוך כך התחדשות מקיפה
לכל חיינו ברוחניות ובגשמיות ובכל מידה טובה.
ברכת שנת לימודים שמחה ומרוממת לכולם!
שבת שלום ומבורך!
הרב מיכאל

ניתן להקדיש לימוד לרפואה או לעילוי נשמת

אלימלך מנחם בן גיטל * אברהם בן מלכה סולטנה * ישי בן תמר אפרת * רימון יעקב בן אניטה חנה * ניסים מאיר בן דינה * בת-שבע בת
שושנה * שלום בן הרב עובדיה.

לעילוי נשמת:
הרב אברהם בנציון בן הרב שבתאי * שמואל מרדכי בן מנחם מנדל * יוסף חיים בן יצחק דב * שמעון בן מרדכי * אמנון בן שושנה
ושלום.

ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!
פרוייקט "אמץ ילד"
"כל המלמד בן חברו
תורה – כאילו ילדו".
זכות גדולה ביותר תיזקף
לזכות המחזיקים
בלימוד התורה של ילד
אשר אין יד הוריו משגת
לשלם עבורו את שכר
הלימוד.
זכות גדולה זו ,של אימוץ
ילד צדיק קדוש וטהור
אשר על לימוד תורתו
מתקיים העולם ,תעמוד
לכם למליץ טוב ביום
הדין.
בברכת "עץ חיים היא
למחזיקים בה"
בית תלמוד תורה דביר

מזל טוב
לרב צורי
לנישואי בנו
שמואל עם
טהר חנה

מזל טוב לרב
אבי לרגל בת
המצוה לבתו
הדס תחי'

מזל טוב לרב מאיר ורות קקון,
להולדת הנכד בן לנעם נעמי
ומיכאל מסלטי
יזכו להכניסו בבריתו של
אברהם אבינו בעיתו ובזמנו,
ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים
טובים ברוב נחת ושמחה!
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אין מזרזין אלא למזורזין...

למי שטרם חתם ...אנו מבקשים מכל ההורים
לחתום על הטפסים הבאים:
 .1תקנון
 .2אישור בריאות
 .3חוזר 'שכר לימוד ותשלומי הורים'
 .4חוזר 'העשרה תלמוד תורה'
שני סוגי התשלומים יחדיו ('שכר לימוד ותשלומי
הורים' ,ו'העשרה תלמוד תורה')
אינם עולים על התשלום הכולל ששולם עבור
תלמיד בשנים הקודמות,
לפי החלוקה הבאה –
כיתות א'-ד' ₪ 861 :לחודש.
כיתות ה'-ו' ₪ 871 :לחודש.
כיתות ז'-ח' ₪ 1,070 :לחודש.
 למי שיש כמה ילדים בת"ת  -שימו לב,
פרט לאישור בריאות ,ניתן למלא לכל הילדים
יחד,
רק להקפיד לציין השמות והכיתות בגוף אותו
טופס.
 חתימתכם על כלל המסמכים תאפשר לנו קיום
שנת הלימודים כראוי.
 תודה מראש על שיתוף הפעולה!

הודעות ועדכונים
בית הת"ת – בית חם

בית הת"ת עושה כל שביכולתו כדי להוות עבור בנכם בית חם,
מלא יראת שמים וקנין תורה.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.
בברכה רבה ,צוות ההנהלה
מזכירות:
 ttdvir@gmail.comאו בטלפון.08-9259244 :
מענה טלפוני – בימים א-ה ,בין השעות .9:00-12:30
בכל שעה – ניתן להשאיר הודעה והיא תקבל התייחסות.
הרב מיכאל :נייד ,052-3556829 :מיילmbs234@gmail.com :
הרב מרדכי :נייד ,050-7231852 :מיילtdmordecaib@gmail.com :
******

ארוחת צהריים – שימו לב לשינויים!
בימים האחרונים עודכנו ,לצערנו ,כי לשנה הנוכחית הופסק
השירות עם חברת ההזנה של שנה שעברה.
מתוך רצון לאפשר הזנה חמה למעוניינים עבור הבנים,
אנו מחפשים אפשרויות חדשות שיתנו שירות במחיר נוח
וכשרות מהודרת.
👈 מי שמכיר או שמע ,נשמח לשמוע על אפשרויות כאלה.
בברכה רבה
הרב מרדכי050-7231852 ,
בית ת"ת דביר
******
להורים המביאים לבנים ארוחת צהריים -
נא הקפידו להביא האוכל בדיוק בשעה  12:50בהתאם לזמן
ההפסקה .12:50-13:10 -
לא להקדים להיכנס (לפני סיום השיעור),
ולא לאחר להגיע (עיכוב בהבאת האוכל פוגע בהתנהלות
השיעור הסמוך).
******

אסיפת הורים כיתתית

במהלך הימים הקרובים תתקיים אי"ה אסיפת הורים כיתתית,
להורי הכיתה עם המלמד והמנהל ,על מנת ליצור שיתוף פעולה
מבורך בדרכנו החינוכית המשותפת בשנה"ל הבעל"ט ,במועדים
להלן.
 נוכחותכם המלאה חשובה!
המלמד
כיתה

מועד אסיפת הורים כיתתית

א

הרב חיים הלוי

יום שני ,ט"ז אלול ,בשעה 18:00

ב

הרב רועי בן ישעיהו

יום שני ,ט' אלול ,בשעה 19:15

ג

הרב אהרון קופמן

יום שלישי ,י' אלול ,בשעה 19:15

ד

הרב נועם שחור

יום שלישי ,י' אלול ,בשעה 18:00

ה

הרב דוד קויתי

יום רביעי ,י"א אלול ,בשעה 17:00

ו

הרב אריאל רוזנטל

יום שני ,ט' אלול ,בשעה 20:30

ז

הרב אושרי ורהפטיג

יום שני ,ט' אלול ,בשעה 18:00

ח

הרב דביר עזאני

יום שני ,ט"ז אלול ,בשעה 19:15

דפי קשר

זהירות בדרכים

🚙🚗🚙🚗🚙🚗
❗הורדת הבנים בבוקר ואיסוף הבנים בסוף היום – רק
במגרש החניה למטה.
הורדת הבנים בצומת מול שער הכניסה סמוך לחצר הגדולה
מאוד מסוכנת !!
❗שימו לב! ישנה כניסה מתוך מגרש החניה התחתון –
המובילה ישירות אל שער הת"ת ,ללא צורך במעבר
בצומת! 💡
❗ישנן מדרכות בכל האיזור של הת"ת .דאגו שהבנים יילכו
על המדרכות ולא על הכביש🏃 🚶 .
❗חציה – רק במעברי חציה! 🚨
❗אופניים – רוכבים רק עם קסדה! 🚒 👨
******

******

בדפי הקשר הכלליים והכיתתיים – אנו משתדלים לרכז עבורכם
מידע ותזכורות במהלך השנה ,לשיתוף ולהיערכות טובה שלכם
ושל הבנים בעניינים השונים .מומלץ לקוראם...
******

יומנים ייחודיים !

יומן תלמיד חולק השבוע לתלמידים בכל הכיתות (ב'-ו').
היומן מותאם בתכניו לת"ת ,ובעז"ה ישמש את הבנים במהלך
השנה.
******

שחרור תלמידים

שחרור תלמידים מהת"ת במהלך היום – באישור כתוב בלבד
(אפשר גם בדוא"ל  /פקס):
כיתות א'-ג' :נדרש איסוף ע"י מבוגר!
כיתות ד'-ו' :באישור חד פעמי ,ורק לצורך שחרור מוקדם.

סטוד-נט

חלק נכבד מהצלחת חינוך הבנים נשען על הקשר הרציף והנכון
בין צוות ההוראה וההורים.
כשליחים נאמנים לחינוך בניכם-בנינו ,אנו מרגישים מחוייבות
ורואים חשיבות רבה בשותפות עמכם בחינוך הבנים.
לשם כך ,הת"ת נעזר בין השאר בתוכנת 'סטוד-נט' ,ומשלם
תשלום נוסף עבור פתיחת המידע להורים.
תוכנת הסטוד-נט הינה אמצעי מרכזי בת"ת בתקשורת בין
צוותית ובין הצוות וההורים.
******
גם השנה ניתנת אפשרות לכם ,ההורים ,לצפות במידע החינוכי-
לימודי הרלוונטי דרך האתר.
מטרת שיקוף המידע אליכם היא לאפשר למעוניינים לסייע
בקידומו החינוכי והלימודי של בנם – להיעזר במידע זה תוך
מעקב אחר התקדמותו.
באמצעות הסטוד-נט תוכלו לראות ענייני משמעת שוטפים
(צל"שים ,איחורים ,חיסורים או הפרעות) ,הערכות וציוני
מבחנים.

 לא יתקבלו שחרורים לצורך יציאה לחנות ,לחדר אוכל וכדומה.


חטיבה:
בחתימה על התקנון תתאפשר יציאה בהפסקות הבאות:
.16:00-16:10 ,12:30-13:10 ,10:15-10:45
היציאה בהפסקות אלו הינה עבור הצורך בלבד ,ובתנאי של
עמידה בזמני השיעורים.
******
*****

ספרית ההשאלה
הבנים מוזמנים לשאול ולהחליף ספרים בהפסקות ,אצל עדיה.
הספריה תהיה פתוחה בימים שני וחמישי.
תלמידי כיתות א-ו :בין השעות 9:30-10:00
תלמידי החטיבה :בין השעות 10:15-10:30
ניתן גם להשאיל ספרים באנגלית בסיוע המורה.
כולם מוזמנים!
******
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סיסמא לסטוד-נט :שם המשתמש שלכם  -הוא כתובת
הדוא"ל שממנה הינכם מקבלים הודעות מהאתר (כפי שמעודכנת

בנוסף לכך ,באמצעות הסטוד-נט תוכלו להתעדכן על ההספק
הלימודי ושיעורי הבית ,וללוות את קידומו של בנכם נ"י במידת
הצורך.
******
אנו עושים השתדלות להעברת המידע במלואו ובניסוח הנכון.
נשמח לקבל משוב מכם ההורים ,על מנת להתייעל בצורה
מקסימאלית.
למותר לציין ,כי שליחת משוב לצוות ההוראה ,על התועלת
בהשקעתם בעדכון המידע עבורכם בתוכנת ה'סטוד-נט' ,בוודאי
יחזקם ויעודדם במאמצם זה ,בהרגשתם שאכן יש פירות
מהשקעתם זו.
******
כמו כן ,באמצעות האתר תהיה לכם אפשרות לשלוח דוא"ל לכל
אחד מהצוות הכיתתי לפי הצורך (במידה וידוע לכם שהוא זמין
למייל במידה מספקת).
******
כניסה לסטוד-נט/https://www.studnet.co.il :

במערכת .בדרך כלל ,כתובת הדוא"ל של האב).

בעקבות רמת האבטחה – אין להנהלת הת"ת מידע על סיסמאות
המשתמשים.
לחידוש או לקבלת סיסמה ראשונית  -עליכם לפתוח את עמוד
הכניסה למערכת ,לכתוב את כתובת הדוא"ל וללחוץ על
"שכחתי סיסמה" -
שם יתקבל קישור השולח בקשה לחידוש סיסמה לכתובת
הדוא"ל שלכם.
לאחר הכניסה לכתובת הדוא"ל  -יש לפתוח את ההודעה ולקבוע
סיסמה חדשה עם  8תווים (הכולל אותיות באנגלית וספרות ,ולא
שום תו אחר).
******
פתרון בעיות גישה :אם נתקלתם בבעיה בכניסה למערכת – נא
כתבו אלינו לדוא"ל הת"ת  – ttdvir@gmail.comמה כתובת
הדוא"ל איתה ניסיתם להכנס? מה הבעיה בה נתקלתם? וננסה
לפותרה בהקדם בע"ה.
בהצלחה רבה!

זכות הלימוד בשבת קודש
כיתה

מלמד

ב

הרב רועי בן ישעיהו

ג

הרב אהרן קופמן

ה

הרב דוד קויתי

ו

הרב אריאל רוזנטל

שעה
מקום
14:30
נוף איילון ב' – משפ' ממונוב
13:30
שעלבים – משפחת אפיק
12:30
מבוא חורון – משפחת שרון
13:15
קיבוץ שעלבים – משפ' שלום
12:45
נוף איילון שלב ב' – משפ' חבה
13:30
מבוא חורון – משפ' אהרוני
גמזו – ע"י משפ' רחמוט – אחרי התפילה
12:45
נוף איילון ב' – משפ' שלזינגר
13:00
נוף איילון – משפ' בוזנח
12:45
ישיבת שעלבים ( – )103משפ' הנדלר

תורתך שעשועי
בשעה טובה ומוצלחת אנו פותחים את לימוד 'תורתך שעשועי' – חזרה על פרשת השבוע
בשינון ובהבנה .מידי שבוע הבנים ייבחנו על הפרשה .צ'ופרים לכיתות המצטיינות!
בהצלחה רבה לכולם! הרב יצחק

בהצלחה רבה לכל
הצוות שסיים
עבודתו בתלמוד
התורה עם תום
שנה"ל הקודמת –
הרב צורי קטן,
הרב אריאל
פילוסוף
והמורה ציפי זלץ.
ברוך הבא וברכת
הצלחה רבה לרב
רועי בן ישעיהו,
מלמד כיתה ב'.
בהצלחה רבה
לרב יצחק
בתפקידו החדש
בת"ת ,בהוראה
ובריכוז תורתך
שעשועי.

קבלת ילדי
כיתה א' בשירה
וריקודים
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פעילויות ואירועים

 סיכום 'בין הזמנים'

ב"ה גם בתקופת בין הזמנים המשיכו תלמידינו להגיע לת"ת ולעסוק בתורה הקדושה.
הבנים למדו פרשות רבות מהחומש ,משניות מסכת אבות והלכות חשובות מהלכות שבת – בורר ,מוקצה ועוד.

 קבלת ילדי כיתה א' בהתרגשות !

ביום ראשון ראש חודש אלול קיבלנו בברכה ובשמחה ,בשירה ובריקודים ,את ילדי כיתה א' ,עם כל התלמידים החדשים.

 מעמד פתיחה – חטיבה

ביום ג' אלול – יום פטירתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל – התכנסנו למעמד פתיחה של שנת הלימודים בחטיבה.
שמענו דברים מפי הרב דביר עזאני ,הרב שלום בן שושן והרב מיכאל על השליחות והאחריות של תלמידי החטיבה כלפי
עצמם וכלפי שאר תלמידי הת"ת וכמו כן על הזכות להיות בין חובשי ספסלי בית במדרש.
בסיום המעמד שמענו שיחת חיזוק מפי הרב יואל קטן שליט"א.

 קבלת שבת – יום ששי

ביום ששי התקיימה קבלת שבת ייחודית ,בהשתתפות ילדי המקהלה ,הובלת הרב בן ציון.

שתהיה לכולנו שנה מרוממת ומועילה!

מה מתוכנן?


ראשון

לתשומת ליבכם! המידע בלוח נתון לשינויים .יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.

שני

ח' 8

שלישי

ט' 9
אסיפות הורים כיתתיות
 – 18:00-19:00כיתה ז'
 – 19:15-20:15כיתה ב'
 – 20:30-21:30כיתה ו'

ט"ו 15

רביעי

י' 10

ט"ז 16

י"א 11
כיתות ה-ח
10:30-11:00
שיחת חיזוק
הרב חלימי

כ"ב 22
כיתות א-ח
יצירה לראש השנה
כ"ט  29ערב ראש השנה
איחודי כיתות
8:00-11:00

שישי

י"ב 12

י"ד 14

י"ג 13
כיתות ג-ח

אסיפות הורים כיתתיות
 – 17:00-18:00כיתה ה'

אסיפות הורים כיתתיות
 – 18:00-19:00כיתה ד'
 – 19:15-20:15כיתה ג'
י"ז 17

י"ח 18

סיום לימודים – 12:55
כיתות א-ח
פתיחת מבצע תשובה
פרטית

חמישי

שבת

שיחת חיזוק לימים
הנוראים
הרה"ג זכריה בן שלמה
כ' 20

י"ט 19

כיתות ג-ח
שיחה לקראת ראש
השנה
הרב יעקב צ'יקוטאי
רב העיר מודיעין

אסיפות הורים כיתתיות
יום הבחירות
 – 18:00-19:00כיתה א'
יום התחזקות בלימוד
 – 19:15-20:15כיתה ח'
תורה
להצלחת עם ישראל
כ"ד 24
כ"ג 23
כיתות ג-ח
התוועדות אלול
א-ב
ג-ה
ו-ח
א' דראש השנה ב'  1אוק' ב' דראש השנה
א' 30
"תכלה שנה וקללותיה"
"תחל שנה וברכותיה"

סיום לימודים – 12:55

שנה טובה ומתוקה!

צום גדליה

כ"ה 25
כיתות א-ד
פעילות לקראת ראש
השנה
ג' 2

כי תצא

כ"א 21

כיתות א'-ד'
8:45
מעמד סליחות בביהמ"ד
כ"ו 26
סיור סליחות ה-ח
יציאה בשעה 18:00
קבר שמואל הנביא
פארק טדי
סיור ברובע היהודי
ד' 3

כ"ז 27

כי תבוא

כ"ח 28
ניצבים

ו' 5
וילך שבת
שובה

ה' 4

פתיחת מבצע הכנת
סוכות!

שעות המערכת
יום
כיתה

א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
ז'
ח'

ראשון

שלישי

שני

חמישי

רביעי

התחלה סיום התחלה סיום התחלה סיום התחלה סיום התחלה סיום
15:05
15:05
12:50
15:05
15:05
08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

16:00
16:00
07:45

07:45

התחלה

07:45

07:45

 מערכת שעות כיתתית עדכנית – חולקה היום בכל הכיתות
 ללוח השיעורים וההפסקות ניתן להיכנס לאתר
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11:50

16:00
07:45

סיום

08:00
16:00

16:00

17:45

ששי

17:45

07:45

