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 11מס'  ליוןג   פשנה"ל תש"   חיי שרה פרשת בס"ד,
 

 

  ...שלא נפספס את היום   

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

 

 .""ואברהם זקן בא בימים..
לא על כל מי שהגיע לגיל זיקנה נאמר שהוא "בא בימים". מה 

 משמעות הביטוי המיוחד הזה?

וכל , לכל יהודי יש שליחות מיוחדת בחייומבואר בספרים, ש

, בה יש לאדם יום ויום מהחיים הוא יחידה בפני עצמה

 שליחות ותפקיד להוציא מהכח אל הפועל את ייעודו.

לשליחות שניתנה  שיש לו שליחות זהה –אין אדם בעולם 

 לאדם אחר.

 לשליחות שניתנה שיש בו שליחות זהה –אין יום בחיי האדם 

 לו ביום אחר.

על האדם לחפש ולמצוא  –וכך כל יום ויום מחייו של האדם 

את מה שמצפים ממנו מהשמים לתקן ביום זה. ועל כך אמר 

 "ואם לא עכשיו, אימתי". )פרקי אבות( הלל

אברהם אבינו זכה לכך, שכאשר הגיע לסוף ימיו, ניתן היה 

א הוא היה מל –לומר עליו את הביטוי הנשגב "בא בימים" 

והוא בא והגיע לסוף ימיו עם וגדוש עשייה רוחנית בכל חייו, 

נתיבות 'עי' ) .כל הימים הללו אותם הוא מילא בשליחות קודש

 .('שלום

                     

 ערכו של כל יום בפני עצמו
גנוזה בהם עוצמה אדירה. הימים  –ימיו ושנותיו של כל אדם 

 ללא הפסקה. חיי האדם מתקדמים... עובריםוהשנים 

היא, האם האדם מתקדם בתוך ימים אלו? האם הוא השאלה 

 וחסד, עסוק בכל יום במעשים נוספים של קדושה, של טוב לב

 של עבודת ה'?

תלוי  –. הערך הניתן לכל יום תלוי באדם –מילוי הימים 

 באדם.

                     

 

 יום ועוד יום... שווה המון!
להתקדם בעבודת  הרבה יותר קל –נותן ערך לכל יום  כשאדם

 ה'.

לעמוד באתגר גדול  –הרצונות הכלליים הם גדולים מאוד 

לסיים פרקים ומסכתות; להצליח לתקן את המידות  –בלימוד 

היות כעסן, להפסיק להיות גאוותן; להתחזק להפסיק ל –

וכדומה; להתקדם ולהשתפר לטובה בכל בשמחה, בזריזות, 

 ובין אדם למקום. העניינים של בין אדם לחבירו

הוא  –כאשר אדם מתבונן על חייו, ומנסה להשתנות באופן חד 

 עלול להישבר מגודל המשימה..

אבל, מתוך כל הרצונות הגדולים, אם האדם ישאל את עצמו 

? אז האדם מעמיד היוםמה עליי לעשות  –רק שאלה אחת 

לעצמו יעד קצר טווח, רק ליום הקרוב. זהו יעד שסיכוי גדול 

 שיוכל לעמוד בו.

                     

 אי אפשר לעשות בבת אחת! –שינוי והתקדמות 

 –לאט לאט, עוד יעד קטן ועוד יעד קטן, עוד הישג ועוד הישג 

 ולפתע רואים הישג גדול.

והנה סיום ששה  –עוד משנה ועוד משנה, עוד מסכת ועוד סדר 

 סדרי משנה.

האדם מגלה בתוכו נטייה והנה  –עוד מעשה חסד ועוד צדקה 

 פנימית לנתינה וחסד.

 וכך בכל התחומים.

 קימעא...ימעא ק –גאולתם של ישראל גם 

                     

 !בקדושה, בתורה ובמצוות למלאעלינו  –יום בחיינו כל 

 השתדלותנו בו.מתוך  –מקבל ערך אמיתי  –יום בחיינו כל 

יים לח –בסוף המסלול...  צטרףהראוי ל –יום בחיינו כל 

 שלמים וגדולים, אותם רק אנחנו היינו יכולים להופיע בעולם.

בקדושה, בחסד,  –יהי רצון שנזכה למלא כל יום ויום מחיינו 

 בתורה ובכל המעלות הטובות, לעשות נחת רוח ליוצרינו!
 שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל
  

 ו-משחקי גיבוש ה

סיום מסכת סוכה ויומולדת  
 לנעם יוסף כיתה ו
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  פעילויות ואירועים
 

 כיתה א' סידור מסיבת טיול

 'בה כית יתשברא ספר וסיום

 ילדי של הסידור קבלת לכבוד לטיול ב-א כיתות יצאו שני ביום

 . ב כיתה ילדי של בראשית חומש סיום ולכבוד א כיתה

 א"שליט אליהו שמואל הרב הגאון מפי והתברכנו נפגשנו בטיול

לעיר העתיקה  נסענו, ם"והתנכי הסידורים את חילק שאף

 משם. התורה ולימוד התורה כוח על מדהימה הצגה וראינו

 זילברמן טוב יום הרב, אדרת אליהו'' מוסדות לנשיא המשכנו

 רמת אתוגילו  וננבח אף התלמידים .מפיו והתברכנוא "שליט

 הבעל על הצגה ראינו מכן לאחר! שלהם סימהקהמ הידיעות

 המשכנו םמש .פשוט יהודי של התפילה וכח הקדוש טוב שם

 .שמיים יראתוב בתורה לגדול לתפילה קודשנו בית לשריד

 כנסםיבה הרכים הילדים את וליוו שהגיעו ההורים לכל כח יישר

 .והמתפללים הלומדים לעולם

 

 ו כיתה סוכה מסכת סיום

 נעם של 12 ויומולדת סוכה מסכת סיום את חגגנו שלישי ביום

 .היקר בוהדנה יוסף

 לשמור, רבות מסכתות ולסיים להמשיך ונזכה שיזכה רצון יהי

 !באהבה התורה דברי כל את ולקיים לעשות

 

 ו-ה כיתות גיבוש משחקי

 יחד והתערבבו למגרש יחד ו-ה כיתות ירדו שלישי ביום

 הכבוד את לראות מקסים היה. במגרשים ושיחקו בקבוצות

 !התלמידים ובין הכיתות בין והאחדות

 

 האבות לנתיב ד-ג כיתות טיול

 עציון בגוש האבות בנתיב לטיול ד-ג כיתות יצאו חמישי ביום

 הארץ לחבלי התחברו, מאד נהנו הילדים. בסביבתו ולמעיינות

 .ובהווה בעבר עציון גוש על ולמדו הקדושים

 

 הסיגד חג לכבוד שיחה

 בעדה קהילה רב בלומרט חנניה הרב הגיע שישי ביום

 והמאורעות היסורים, מנהגיה, העדה על לנו לספר האתיופית

 .השבוע שהתקיים 'הסיגד חג' ועל שעברה

 !לרב גדול כח יישר

 .הישרות תיהםוובהנהג הטובות בדרכיהם דבקילה שנזכה

 
 

  

 של:מזל טוב ליום ההולדת 
 חשון כ"ז פרבריהונתן יעקב 

 שוןח כ"ז צורישי 
 חשון' ל אוריין מרדכי
 כסלו' ב אהרוניאמתי 

 
 

 של: בר המצווהמזל טוב ל
 חשון "זכ אורי שמואל ישי

 אסיפת הורים פרטנית

 בכסלו,י"א תתקיים בעז"ה ביום שני 

 .17:00-20:30בין השעות 

 הלימודים ביום זה

 .12:50יסתיימו בשעה 

 תזכורת! –שחרור תלמידים 
של יום הלימודים  לסיום מוקדם שחרור תלמידים מהת"ת

 – במקרה צורך
 )אפשר גם בדוא"ל / פקס(. באישור כתוב בלבד

 שימו לב!
 נדרש איסוף ע"י מבוגר! ג':-כיתות א'
באישור חד פעמי, ורק לצורך שחרור  ו':-כיתות ד'

 מוקדם.
  לא יתקבלו שחרורים לצורך יציאה לחנות, לחדר אוכל

 וכדומה.
 :חטיבה

 בחתימה על התקנון תתאפשר יציאה בהפסקות הבאות:
10:15-10:45 ,12:30-13:10 ,16:00-16:10. 

היציאה בהפסקות אלו הינה עבור הצורך בלבד, ובתנאי של 
 עמידה בזמני השיעורים.

* * * * * * 
 

ד לנתיב -טיול כיתות ג
 האבות בגוש עציון

 מסילת ישריםלימוד 
 ו'בכיתה  –מדי יום בהפסקת בוקר נערך 

 מרדכי חלימי ואליסף הנדלר.בהובלת 
 !בשמחהבואו 
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 מה מתוכנן?
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 30 ב' ב' דראש חודש   29 א' דראש חודשא'   28 ל'   27 כ"ט 26 כ"ח 25 כ"ז 24 כ"ו

 
 ח-כיתות ה

הרצאה בנושא 
 בריאות

 ד'-כיתות ג'
פעילות ספורט 

 מגבשת

 ד-אכיתות 
הרצאה בנושא 

 בריאות

 –סיום לימודים 
12:50 

 תולדות  

 7  ט' 6 ח' 5ז'  4ו'  3ה'  2ד'  דצמבר 1ג' 

   

 ב'-כיתות א'
  טיול לפארק ענבה

 ויצא 
 ו' הטיול גיחת שטח כית

 יער לטרון ומרכז מבקרים שריון

 14ט"ז  13ט"ו  12י"ד  11י"ג  10 י"ב 9י"א  8 י'

 

סיום לימודים בשעה 
12:50 

 
אסיפות הורים 

 פרטנית
17:00-20:30 

 ח'-ה', ו'-כיתות ג'
 שיחת גבורה

 תאגיד מיחזור
 ו-כיתות ד

 
 כיתה א'
17:00 

 מסיבת קבלת חומש

 וישלח  

 21כ"ג  20 כ"ב 19כ"א  18כ'  17י"ט  16י"ח  15 י"ז

 ו-כיתות א
חנוכיות תערוכת 

 ויצירות

 ו'-כיתות ה'
 טיול לפארק בגין

 'ז-כיתות א'
 יצירה לחנוכה

 
 התוועדות לי"ט כסלו

  חיסון -כיתה ב' 
 ח'-כיתות א'

 לקראת חנוכה –קבלת שבת 
 ב' )בכיתה ב'(-כיתות א'
 ה' )בבימ"ד(-כיתות ג'

 ח'-ו'
 )בבימ"ד( קבלת שבת

  וישב
 ח'-טיול גיחת שטח כיתות ז'

 יער לטרון ומרכז מבקרים שריון

 הלימוד בשבת קודשזכות 

 שעה מקום מלמד כיתה

 12:45 בקמשפ'  –' און נוף אייל הרב חיים הלוי א

 רועי בן ישעיהוהרב  ב

 13:00 מלכה' משפ – שעלבים

 13:00 בריסק משפ'  –נוף איילון ב' 

 15:00 שרון משפ' –מבוא חורון 

 13:30 צרפתי משפ' –שעלבים קיבוץ   

 הרב אהרן קופמן ג

 13:00 גרזוןמשפ'  –נוף איילון א' 

 12:45 ' גנןמשפ –נוף איילון ב' 

 13:30 בראלמשפ'  –מבוא חורון 

 הרב נועם שחור ד
 13:30 גנןמשפ'  –ב'לון יאינוף 

 13:00 יום טובמשפ'  –שעלבים 

 12:30 בורובסקימשפ'  –מבוא חורון  הרב דוד קויתי ה

ערב  

 כיתה ו'
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 להקדשת לימוד התורה של הבנים
 לרפואה, להצלחה או לעילוי נשמת

 :יש לסרוק את הברקוד

 
 או ליצור קשר באמצעות

ttdvir@gmail.com  
 08-9259244או 

 י"ל"הפרשה מספרת 
למצוא בפרשת השבוע משהו שהתחבר   ,תלמידים יקרים כם,אני מזמין את

לכתוב  – םכמשהו לחיים שלם למדתם למה שקרה במהלך השבוע או שכל
 תו בתוך קופסה שתהיה בחדר של הרב מיכאל.אותו ולשים או

 .יחולק צ'ופר לכל תלמיד שיכתוב משהו משמעותי

 בהצלחה רבה! הרב יצחק

 

 שבת שלום!  
 

גדול מאד לרב רועי ולרב חיים על טיול מדהים  יישר כח
 ומרגש ביותר שוודאי לנו שנחרט בלב הילדים הרכים!

 

אליהו שמואל הרב הגאון אצל היום את התחלנו 
 תנכים מהרב קיבלו והילדים, מפיו התברכנו, א"שליט

 .תפילה וסידורי
ראינו המלך דוד ובקבר היהודי לרובע נסענו משם 

  על. אלעזר ר של התורה אהבת על מאלפת הצגה
 !ומקסים מובחר שחקן ידי

מפיו והתברכנו זילברשטיין לרב המשכנו כ"לאחמ 
 !מקסימים ושליטה בקיאות הראו והילדים

ן"הרמב כנסת בבית הצגה עוד ראינו מהרב כשיצאנו  
 ט"הבעש על בסיפור. הלב מכל תפילה של כוחה על

 .הקדוש
ומרוגשים ושמחים עייפים וחזרנו לכותל ירדנו משם  

 !מאד עד
 

יישר כח גדול על תיקתוק הזמנים, על האחריות  
והיוזמה, על ההובלה והארגון ועל הלמידה  

 המשמעותית של הבנים!

mailto:ttdvir@gmail.com

