
 
 12מס'  ליוןג  שנה"ל תשע"ט   תולדות פרשת בס"ד,

 

 

   באמת חי מי ?   

 
 !ויקרים חביבים ותלמידים הורים

 תאומים לנצח!

הם היו יחד "וידו  בלידהוגם  בהריון. גם תאומיםיעקב ועשיו היו 

 אוחזת בעקב עשיו".

הם המשיכו ללכת צמוד למרות שמנוגדים זה לזה  בחייםגם 

 .)רש"י(כשזה קם זה נופל"  –"ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ 

הם קשורים אחד לשני, כך אומרת להם רבקה: "ָלָמה  במיתהגם 

ם ְשֵניֶכם יֹום ֶאָחד". כוונתה היא למה שנאמר לה  ל גַּ ֶאְשכַּ

תו ביום אחד בנבואה, ברוח הקודש ששני בניה, יעקב ועשו, ימו

שבסוף הם לא מתו ביום אחד, רק נקברו ביום  . ואף על פי()רש"י

זה בזה לכל אורך ההיסטוריה קשורים בטבורם אחד. עדיין הם 

 .הם וצאצאיהם

                     

 מי חי ומי מת?

 החיים שלהם ממש הפוכים. -מים למרות שהם תאו

חי מאה ארבעים ושבע שנים בתחושה שהנה הנה הוא  עשו

 ".הולך למות"

ויחי יעקב". : "חיים תמידחי בתחושה של  יעקב אבינו ,לעומתו

 !"יעקב אבינו לא מת" גם אחרי פטירתוחז"ל אמרו עליו ש

ואע"פ שחנטו החונטים וספדו הסופדים לא נאמרה בו "מיתה" 

ִמ  ְגָליו ֶאל הַּ ֶיֱאֹסף רַּ ָמיו". כל בפטירתו. "וַּ ֵיָאֶסף ֶאל עַּ ע וַּ ִיְגוַּ ָטה וַּ

 ".שכן בחייו לא נאמר בו שהוא "הולך למות", רק "ויחי

                     

 אז, מי חי באמת?

דווקא מה  –באהלה של תורה"  הממית עצמולמדנו, שדווקא "

מחבר  –שנראה בעיניים הרגילות, הגשמיות, כהפסד של 'החיים' 

 אותנו לריבונו של עולם, שהוא מקור חיים.

"ויעקב איש תם יושב אהלים"  –דביקותו של יעקב אבינו בתורה 

 היא דביקותו בקב"ה, היא הנותנת לו חיים! –

ִיים . "ֹאֶרְך )משלי ג, ב(ְוָשלֹום יֹוִסיפּו ָלְך"  "ִכי ֹאֶרְך ָיִמים ּוְשנֹות חַּ

 .)שם, טז(ָיִמים ִביִמיָנּה ִבְשֹמאוָלּה ֹעֶשר ְוָכבֹוד" 

                     

בימים אלו, נדרשים אנו להוסיף ולחזק את כח החיים של עם 

בחיזוק לימוד התורה בכלל, ולימוד  –ישראל בארץ ישראל 

 של בית רבן בפרט.התורה של תינוקות 

יתן ה' ונזכה לגאולת ישראל בחסד וברחמים במהרה, לביאת 

 משיח צדקנו. יראו עינינו וישמח ליבנו.
שבת שלום וחודש טוב ומבורך! הרב מיכאל

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב אהרן קופמן ב'

 12:45 שטרןמשפ'  –שעלבים 

 13:00 ברוקנטלמשפ'  –נוף איילון ב' 

 13:30 שוורץ משפ' –מבוא חורון 

 תפילת מוסף בבית הכנסתאחרי אילון כהן  משפ' –גמזו 

 הרב יצחק גרזון ג'

 13:00 כץ  משפ' –שעלבים

 13:00 פרנקלמשפ'  –נוף איילון ב' 

 13:30 כהןמשפ'  –נוף איילון א'

 
 

  ד'
 הרב נועם שחור

 13:00 משפחת חן )אורי( -שעלבים

 13:00 נוף איילון א' משפחת ברנד \ישיבה

 13:30 משפחת ממונוב -נוף איילון ב'

 הרב אריאל רוזנטל ה'
 12:40 משפ' שנפס –נוף אילון ב' 

 12:30 משפחת חלימי  -מודיעין

 לימוד בחברותות                                         הרב דוד קויתי ו'

 

 חוג סת"ם
 פתח קורס סת"ם,נ "הב

 הקורס מיועד לתלמידים לקראת בר מצווה ולגדולים יותר.
ל לימוד ההלכות מתוך המשנה ברורה, כתב אשכנזי להקורס כו

 ורכישת מיומנות הכתיבה על כל שלביה. ב"י, וכתב ספרדי
 המגמה: הנערים יוכשרו לכתוב בעצמם מגילה כשרה ומהודרת.

ע"י , ועבר בקבוצה קטנה באוירה נעימה ובליווי אישימהקורס 
ידידיה הירשפלד, שהוסמך לסופרות ע"י מכון משמרת הסת"ם 

 וע"י ראש מכון אלי"ה.
 חודשים. 9משך הקורס: מפגש שבועי במשך *

 ליווי צמוד גם לאחר סיום הקורס*
 שיעור ניסיון חינם.*

 052-3003355 ידידיה הירשפלד: לפרטים והרשמה

 חיסון חצבת
 הורים יקרים!

עקב מחלת החצבת שמדווחים עליה 
ברחבי המדינה, נציין כי ילדי הת"ת 
מחוסנים, למעט תלמידים שההורים 
מסרבים לחסן ועלולים לגרום סכנת 

 נפשות כלפי חבריהם וסביבתם.
 

ניתן לבדוק  -* מי שלא בטוח אם מחוסן 
 . MMRמנות של  2שמצויינות  -בפנקס 

 
 * כיתה א' לא חוסנה עדיין, 

בינתיים אין הוראה של משרד הבריאות 
 להעדיף חיסון זה במקום חיסוני השפעת.

מזל טוב ליום ההולדת 
 של:

 ד' כסלו נחשון שפר
 ה' כסלו יהודה נריה חנוכה

 ז' כסלו ישראל עמיחי קדוש
 ח' כסלו עקיבא חיים הט

 ט' כסלו אחיה אלון

 אריאל רוזנטלמזל טוב לרב 

 ולאח מהת"ת אברהם נ"י

 ולכל המשפחה!

 /האחות צפיה תחי'לרגל הולדת הבת 

 בשעה טובה ומוצלחת

 תזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

 עם כל ילדיכם לאורך ימים יחדולרוות ממנה נחת 

 בבריאות ושמחה!

 ויוסיף ויתקדש שם ה' על ידיכם !



 פעילויות ואירועים
 

 יום הבחירות 
 -לנוכחות נפלאה ביום הבחירות, יום שלישי שעבר, ב"ה זכינו 

 תלמידים !! 200-כ -רובם המוחלט של ילדי הת"ת הגיעו 

הבנים השתתפו בלימוד תורה משמעותי, קיבלו ארוחת בוקר, וגם 

 היום.קרטיב בסוף 

פעל להצלחתם ולהצלחת כל  - אין ספק שריבוי אור התורה

 !ישראל

הזכות  –בהעברת המסר לילדים אשרינו שאנו רואים חיזוק 

 והאחריות שלנו בלימוד התורה! 

                     

 שיחה על העלייה מאתיופיה 
הילדים שמעו שיחה בבית מדרש מפי הרב תומר עולה מהעדה 

סיפר על העליה, המנהגים וחג הסיגד הרב תומר  האתיופית.

 שחוגגים בני העדה בשבת זו.

תודה רבה רבה לרב על ההשקעה והזמן שהקדיש. הילדים נתרמו 

 .וגדלו

                     

  ח-כיתות ז –טיול ללטרון 
תורה  שיעורפתיחה של  לאחר התלמידים יצאו ושני ראשון ביום

 . טרוןלל יומייםותפילה למסע שטח 

, תלמידיםה תכננוהפעילויות, החשיבה היצירתית  המסלול את

 . ונוחה , מגבשתנעימה הליכה הייתה

, אוהלים בנו הילדיםהלינה ו למקום הגענולקראת אחר הצהריים 

 . מסנדות שינה ומתקן נדנדות

 התלמידים מן ". את האוכל הכינו רביםהאש על" עשינו בלילה

 . ותונשאו יחדיו באחרי

עם שירי  שלו הלל של אבא עם ושירה מנגינה נהננו יותר מאוחר,

 . ומהנה נעים ערב היה. נשמה לתוך הלילה

התפללנו עם ספר תורה , המקום את וקפלנו דרנויס בבוקר

 . להגדלת התורה והאדרתה קצר שיעור התקייםו

. לתת בחזרה ומשם לטרון במוזיאון לסיור יצאנולאחר הלימוד, 

 ומגובשת. טובה ואוירה בנחת ה"ב התנהל הכל

 תודה רבה לכל ההורים שתרמו והגיעו ונתנו יד בטיול!

                     
 

  כיתה ג' –סיום פרשה 
 וקדושים מות אחרי פרשות סיום את חגגנוביום שלישי  השבוע

 . התורה של בשמחתה ושמחנו

 לבניה תודה) הפרשות שמות מתוך מילים משחקי יחד שיחקנו

 (. כדורי

 המטמון את חפש משחק בעקבות תורה התלמוד ברחבי התרוצצנו

 (. לסרי לאלישע תודה)

 מדבר ונהננו( קלפוס לאריאל תודה) הכתרים משחק שיחקנו

 (.הנדלר ללביא תודה) תורה

 למי תודה. עשירה  ומגוונת בוקר ארוחת יחד אכלנובנוסף, 

 ,טור אלישע, כדורי בניה)תודה ל חתוכים ירקות לנו שהביאו

 תודה) אחרונות מהמנות ונהננו.  (סלע ואופיר לסרי אלישע

 (.שטרית ודביר עזאני שלום יוסף, כץ יעקב, אילוז לאליהו

 .ובחזרות בהתקדמות רבים סיומים עוד לסיים שנזכה

                     

  כיתה ד' –סיומי שמ"ע ב"ם 
 ראש לכבוד מכובדת מצווה סעודת' ד כיתה תלמידי קיימו השבוע

 תלמידי 16 ולכבוד ואתחנן פרשת סיום ולכבוד כסליו חודש

 ".בם שמע" מתכנית כחלק האחרון בחודש מסכת שסיימו הכיתה

 מסכת שסיימו התלמידים, ומרוממת שמחה באווירה היה הסיום

 את ושיתפו המשנה בלימוד עמלם על הוקרה תעודות קיבלו

 .המסכת מתוך שלמדו במה הכיתה

 ועמלם לימודם שמלבד הצדיקים התלמידים לכל הכבוד כל

 בלימוד ומתקדמים הפנוי מזמנם נוסף זמן מקדישים, ת"בת

 !והצליחו עלו! חלקכם ואשרי אשריכם. המשנה

                     

 'מתוכנן –לפארק ענבה  –ב' -טיול א 
לכיף  ביום שני הקרוב ייצאו אי"ה הבנים לפארק ענבה

 והתרעננות.

 שנזכה לשוב מלאים בתוספת כוחות להגדלתה של תורה!

דיגיטלי , בו דגשים מה יש להביא ונספח לקראת הטיולחוזר 

 בנפרד.פורסם  –לאישורכם 

 שימו לב! הטיול הוקדם ליום שני.

                     
 

 'מתוכנן –לפארק בגין  –ו' -טיול ה 
 בגין לגיבוש וחוויה.ביום שני הקרוב ייצאו אי"ה הבנים לפארק 

 מלאים בתוספת כוחות להגדלתה של תורה!שנזכה לשוב 

דיגיטלי , בו דגשים מה יש להביא ונספח לקראת הטיולחוזר 

 בנפרד.פורסם  –לאישורכם 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תורתך שעשועי
 ! מאוד יפים ציונים קבלוו נבחנו התלמידים השבוע גם

 בשולחן מהן ליהנות שאפשר חידות ישנן הפשט שאלות עם יחד, לב שימו

 .שבת

 ...הבנים את שאלו

 ומבורך שלום שבת

 בהצלחה רבה! הרב יצחק
 

 'חפץ חיים' –לימוד 'שמירת הלשון' 
 תלמידי –ה מנחתפילת עשר דקות לפני כשל  יומי לימוד 

 . כיבוד קלהחטיבה עם הרב מרדכי, בליווי  

 כמה וישנם זכינו. בלימוד נפלא בקצב ממשיכים ה"ב

 והשתייה... לכיבוד שתורמים אנשים

 ומהנה. פורה הלימוד

 !וליישם לקיים ונזכה יתן מי



 

 פעילויות ואירועים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ?בשבועות הקרובים בעז"ה מה מתוכנן
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 17  ט' 16 ח' 15ז'  14 'ו 13 'ה 12 'ד 11 'ג

 

 'ו-'כיתות ה
 פארק בגיןלטיול 

 
 ב'-כיתות א'

 טיול לפארק ענבה

 ויצא    

 24ט"ז  23ט"ו  22י"ד  21י"ג  20 י"ב 19י"א  18 'י

 

 כיתה א'
17:00 

 מסיבת קבלת חומש
 בהשתתפות ההורים 

 ח'-ה', ו'-כיתות ג'
 שיחת גבורה

  
 ו'-כיתות א'

לקראת  –קבלת שבת 
 חנוכה

 וישלח

 1ג כ" 30 בכ" 29א כ" 28' כ 27י"ט  26י"ח  25 י"ז

 ו-כיתות א
תערוכת חנוכיות 

 ויצירות
 
 

 15:05 לימודים בסיום 
 

 אסיפת הורים פרטנית
17:00-20:30 

 'ח-'כיתות א
 לחנוכה היציר

 חטיבה
 פעילות יחודית

 במבוא חורון 

 ח-כיתות א
 לימוד בוגרים וצעירים

 לקראת חנוכה 
  וישב 

 א' דר"ח 8 ל' ה' חנוכה 7 כ"ט ד' חנוכה 6 כ"ח ג' חנוכה 5 כ"ז ב' חנוכה 4 כ"ו א' חנוכה  3כ"ה  2ד כ"
 15:05סיום לימודים ב

 
 ג'-כיתות ב'

חידון פומבי הלכות 
 חנוכה

 
 ח'-כיתות ז'

חידון פומבי הלכות 
 חנוכה

-8:00לימודי קודש 
12:55 

 
 ח'-כיתות ו'

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 
 

 הדלקת נרות
 שירה וריקודים

 
 ו'-כיתות ד'

חידון פומבי הלכות 
 חנוכה

8:00-לימודי קודש 
12:55 

 
 ח'-כיתות ו'

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 
 

 הדלקת נרות
 שירה וריקודים

 
 ו'-כיתות ג'

מסיבות חנוכה 
 כיתתיות

 
 חטיבה

 פעילות התנדבותית
בית  –בית הקשיש 

 חשמונאי

8:00-לימודי קודש 
12:55 

 
 ח'-כיתות ה'

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 
 

 הדלקת נרות
 שירה וריקודים

 
 ב'-כיתות א'

מסיבות חנוכה 
 כיתתיות

 
 חטיבה

 מסיבת חנוכה
בהשתתפות הרב 

 צ'יקוטאי

8:00-לימודי קודש 
12:55 

 איחודי כיתות

 
 ח-כיתות ה

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 
 

 הדלקת נרות
 שירה וריקודים

 
 

8:00-לימודי קודש 
11:50 

 איחודי כיתות
 

 ח-כיתות ה 
תפילה חגיגית בשעה 

8:00 
 

 הדלקת נרות
 שירה וריקודים

 
 

 מקץ
 

שבת 
 חנוכה

 

 עתידיים: אירועים
  ראשון, כ"ח כסלו עד ב' דר"ח טבת.-צפויים להיות בימים חמישי –איחודי כיתות בחנוכה  –שימו לב! לימודי זכות 

 תאימו את החופשות המשפחתיות לימים אלו.נודה לכם ההורים אם ת

  טבת. י"ד – פרשת ויחי –שבת חטיבה 

 תומרשיעורו של הרב  למצטיינים הגרלת פרסים - 'ושננתם'



 
  

 סיירת התנ"ך
 

 ע נערכה הגרלה בין התלמידים שנבחנו על והשב
 י ועברו בהצלחה.-שמואל א פרקים א

 יישר כח גדול לכל הנבחנים!
 , בכדורגל ובסט מטקות.ר מכיתה ז ונתנאל רחמוט מכיתה חדבהגרלה זכו קובי ל

 ך"בעז"ה ביום חמישי הקרוב יתקיים מבחן שלישי במסגרת סיירת התנ
 כ.-על שמואל א פרקים יא
 בהצלחה לסיירת!

 הרב דוד בן ישי, רכז הסיירת

 פינת הזה"ב
 :במדרכה השימוש - הכביש בסביבת ילדים בזהירות כללים

 .מהכביש רחוק, הימני בצד מאוד רצוי, המדרכה על רק תמיד הולכים .1
 מסוכנת המדרכה שפת על או לכביש קרוב הליכה

 .עוברת ממכונית ולהיפגע לכביש ליפול, משקל שיווי לאבד אפשר כי 
 .מדרכה על הולכים כאשר גם ערנות על לשמור יש .2

 .המדרכה על ההולכים בילדים להבחין שלא עלול בניין מחניית היוצא רכב נהג
 .בילדים לפגוע עלול שעובר רכב. מסוכנת המדרכה שפת על ישיבה .3

 .לכך המיועדים במקומות רק חברים עם יושבים ברחוב

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

 לרפואה שלימה: ונלמדהשבוע 

 שבע בת שושנה * שלום בן הרב עובדיה * אברהם בן סולטנה )מלכה( * דניאל מיכאל בן סילביה רחל.-* בת ִליִלי בת מרים

 השבוע למדנו לעילוי נשמת:

 .איזה בת מסעודה*  יפה ישראל בת נעמי נחמה*  ויחיא שדרה בן הרון אהרון*  משה בת גזיאל מרים*  נאוה בת הודיה

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 לשולחן שבת – חידות בפרשה
 בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה על פרס.

 כל התשובות. –תשובות. כיתות ד ומעלה  3 –ג -כיתות א – להשתתפות בהגרלה
 ,10:00עד יום ב' בשעה  –את פתרון החידות יש להניח בתיבה שתיועד לכך 

 בצרוף שם מלא וכיתה. 

 ?אברהם של אימו נקראה כיצד". יצחק את הוליד אברהם" .1
 ?בתורה זה טעם מופיע היכן "?כפולה מרכא" בטעם מוטעמת מילה איזו .2
 ...פעמים 10 מ יותר?  ך"בתנ מוזכר" צוארך" או" צואר" היכן". צואריך מעל עלו ופרקת" כתוב בפרשתנו .3
 !!נינים ושני נכד,  בן, אבא: מוזכרים שבו פסוק בפרשה מצא .4
 ?צדיק בן צדיק לתפילת דומה איננה רשע בן צדיק שתפילת חכמים למדו בפרשתנו מהיכן .5

 בהצלחה !!

 כיתה ד' -ודות סיומי משניות ותעסעודת מצווה 

 לימוד שמירת הלשון



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הרב תני פררו בהרצאה על מלאכות בשבת ח' ללטרון-טיול כיתות ז'

 –מתוך הספר 'פניני הלכה'  ח':-כיתות ז'

  215-226עמ'  מבוא, –ימי החנוכה 
  '235-240הדלקת נרות חנוכה, עמ 
  '259-268דיני המקום והזמן, עמ 

 
 


