
 13מס'  ליוןג   פשנה"ל תש"   ויצא פרשת בס"ד,
 

 

   ?לימוד התורה שלי משפיע   

 

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!
 

 הזיו, ההוד וההדר של העיר
א" צֵּ ַבע  ַויֵּ ֵאר שָׁ ֶלְךַיֲעֹקב ִמבְּ ם ִכי  ַויֵּ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ נָׁה. ַוִיפְּ רָׁ חָׁ

קֹום  ַכב ַבמָׁ יו ַוִישְּ ַרֲאֹשתָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ ֵני ַהמָׁ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח ֵמַאבְּ בָׁ

 .יא(-)בראשית כח, יַההּוא" 

שואלים המפרשים מדוע מזכירה התורה את יציאתו של יעקב 

הליכתו לחרן? והרי  מבאר שבע, ומדוע לא מספיק לציין את

 דרך התורה לקצר ולא להאריך ללא צורך.

"... אלא מגיד שיציאת חז"ל במדרש: פי עונה על כך רש"י על 

שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה צדיק מן המקום עושה רושם, 

, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הוא זיוה הוא הדרה

 הדרה".

                     

 הצדיק הטמוןעוצמת השפעת 
מדוע אצל אברהם ויצחק ושאר צדיקים לא  –ועדיין יש לשאול 

הודגשה יציאתם, ללמד יסוד זה? מדוע מודגש ענין זה דווקא 

אצל יעקב אבינו? מה נשתנה יעקב אבינו משאר האבות 

 הקדושים? מה באה התורה ללמדנו?

עונה על כך הרב יהודה צדקה זצ"ל, שאברהם אבינו ויצחק 

פתח  –ם הבריות היו אנשים כלליים שהיו מעורבים עאבינו 

אהלו של אברהם אבינו היה פתוח מכל כיוון, הוא נטע אשל, 

שתל אמונה בלב הבריות, עד שאצל אברהם אבינו הכתירו 

להים אתה בתוכנו", וכן יצחק היה בעל רכוש -אותו "נשיא א

 רב.

היו צדיקים ש –לכן, ביציאה של אברהם אבינו או יצחק אבינו 

היינו יכולים לטעות שיציאתם עשתה  –מעורבים עם הבריות 

רושם רק מצד חסרון הקשר שלהם עם הבריות, ולא מצד 

 חסרון צדקותם במקום.

שנה בבית מדרשו של  14 טמוןלעומת זאת, יעקב אבינו היה 

לא היה  –עבר. טמון לחלוטין! לא היה לו שום עסק עם הבריות 

ה לו רכוש רב. יעקב היה "איש עסוק בהכנסת אורחים, לא הי

 תם יושב אהלים".

היינו יכולים לחשוב שאף אחד לא  –ביציאתו של יעקב מהעיר 

 שם לב...

, פי שהוא טמון בבית המדרש-על-אף –לכן התורה מחדשת 

בכל זאת יציאתו עושה רושם! יציאת הצדיק עושה רושם גדול, 

 מצד חסרון צדקותו באותו מקום.

                     

הצדיק העמל בתורה הוא יסוד עולם,  –מכאן למדנו יסוד גדול 

כבר  –ממנו השפע לכולם! עצם זה שאדם טמון בבית המדרש 

הוא הודה, הוא זיוה והוא הדרה של המקום בו הוא נמצא. 

הצדיק מביא את החיים לעולם, 'מרבה תורה מרבה חיים'. 

נותנת חיים והגנה  –הישיבה בבית המדרש, בתלמוד תורה 

 ללומד ולכל מי שסביבו. הכל מושפע מתוך בית המדרש.

יש לו השפעה רבה על כל סביבתו  –כל מי שלומד ועמל בתורה 

 לרומם הכל. –ועל כל העולם 

 נחזק בליבנו את ערך ויקר לימוד התורה של הבנים הצדיקים.

תלויים בלומדי ועמלי התורה.  –הזיו, ההוד וההדר של מקומנו 

 כך נזכה לתוספת חיים בעז"ה. –וכפי דביקותנו בתורה 

אשר יוסיף ויעצים את הוא כח התורה, ובפרט של הילדים, 

 כח אחיזתנו בארץ בעז"ה!כוחו של עם ישראל ואת 
 שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל
  

 שילוב מיומנויות עברית בלימודי קודש
 מאזכרים: השבוע מיומנות

, בהתאם לגיל. הגמראאו  המשנה ,החומשמיושמים במהלך לימודי  –רוכשים הבנים במסגרת שיעורי עברית מיומנויות אותם 

מפתחת את הבנים  –יישום המיומנויות בלימודי הקודש  חלק בלתי נפרד מהתפתחות בנינו בלימוד התורה.הינן אלו מיומנויות 

 להתמודד עם הלימוד באופן עצמי מיטבי. המסוגל, עצמאי ומדכל

 . בטקסט כן לפני שהוזכרה מילה שמחליפות מילים הן אלו", מאזכרים"  על עבדנו השבוע

 .מכלילות ומילים שם כינויי, גוף כינויי כמו

 .עצמאית בלמידה להם  מסייע, במשפט הקשרם ופענוח במאזכרים מלאה שהתורה לבנים הודגש

 המורה רוניתהרב אבי ו בהצלחה רבה!

 לאיזה שבט יעקב נתן שם? :תחידה לשולחן שב
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  פעילויות ואירועים
 

 'בגין כיתה הטיול לפארק 

ביום שני יצאו תלמידי כיתה ה' לטיול רגלי לפארק בגין 

במודיעין. התלמידים נהנו מאד ושמחו. התגבשו והתאווררו 

 !וקיבלו כוחות לשוב ללמוד תורה בגדלות ובשמחה

יישר כח לרב דוד קויתי ולרב בן ציון בורובסקי שיצאו וליוו את 

 !הילדים בטיול

 

 ח'-ה'פמי בריאות לכיתות 

ח שיחה חשובה ביותר -ביום שלישי שמעו תלמידי כיתות ה

בנושא נפש בריאה בגוף בריא. התלמידים למדו על אבות 

זונה נכונה המזון, על החומרים והשפעתם על הגוף ועל ת

 .יום של הילד-והשלכותיה על כל היום

 .התלמידים הקשיבו והתעניינו מאד ובעזרת ה' גם יישמו

 

 

 ב'-פארק ענבה א'

ב' לטיול לפארק ענבה. היה -ביום רביעי יצאו תלמידי כיתות א'

מקסים לראות כמה הילדים הצעירים נהנים, קופצים, רצים 

  .ושמחים מתוך דרך ארץ מקסימה

כץ ולתמי בן שר כח לרב רועי ולרב חיים! תודה רבה לאביטל יי

 דב על הליווי וההשגחה על הילדים הצדיקים.

 'סיום מסכת תענית כיתה ו

בחסדי ה' תלמידי כיתה ו' השתדלו והתאמצו וסיימו בשבועיים 

בלבד את כל מסכת תענית בהשקעה והתמדה עצומים! 

התלמידים שיננו, סיכמו, ענו על שאלות, עיינו בברטנורא, סימנו 

את התורה הקדושה ודבריה אל תוך  ובעז"ה הכניסו ...ומירקרו

מוחם וליבם. יהי רצון שיעלו מעלה מעלה במעלות התורה 

והיראה! לכבוד הסיום ירדה הכיתה למגרשים לשחק יחד 

 באחדות ושמחה.

 הרב אריאל! שבת שלום

  

 להקדשת לימוד התורה של הבנים
 לרפואה, להצלחה או לעילוי נשמת

 :יש לסרוק את הברקוד

 
 באמצעותאו ליצור קשר 

ttdvir@gmail.com  
 08-9259244או 

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 י"א כסלו  הכהןאיתיאל 

 י"ב כסלו  בן דבמרדכי דוד 
 י"ג כסלו  טרחמואביתר 
 י"ג כסלו בקגבריאל 

 וד כסל"י ןאדהא יהודה

 לימוד מסילת ישרים
 בכיתה ו' –נערך מדי יום בהפסקת בוקר 

 בהובלת מרדכי חלימי ואליסף הנדלר.
 בואו בשמחה!

 של: לבר המצווהמזל טוב 
 כסלו 'י  בן ציון קניגסברג

 אסיפת הורים פרטנית
 

 !הורים יקרים
 הנכם מוזמנים לאסיפת הורים פרטנית בה ניפגש לשיח נעים ומלא נחת בעז"ה,

 .בנינו-שיתמקד בחיזוק החיובי ובהעצמת האמון בבניכם
 

 .דצמ' למניינם( 9) י"א כסלוהקרוב, ביום שני האסיפה תתקיים אי"ה 
 

 בהתאם לשיבוצכם בקישור שנשלח. – עם המלמדים לו"ז לפגישה
 

 על הדלת, –בהתאם לשיבוצכם עם הגעתכם  – צוות המורים הכיתתילו"ז לפגישה עם 
 .בלבד  17:30-20:00בין השעות

 
 על מנת שנוכל לעמוד במסגרת הזמנים ולהפיק תועלת מהפגישות עמכם,

 מורחב ומשמעותי יותר מהזמן שהוקדש לפגישה,במידה והינכם רואים מראש צורך לשוחח עם המלמד באופן 
 עולה נושא חשוב הדורש זמן שיח ארוך ממסגרת הזמן -או שבאסיפת הורים עצמה 

 .נא תאמו עם המלמד מועד חלופי לפגישה / להמשך הפגישה -
 

 .12:50בשעה  – הלימודים ביום זהסיום שימו לב! 
 

 .השתתפותכם חשובה לנו
 !נשמח לראותכם

 
 תלמוד תורה דבירצוות בית 

mailto:ttdvir@gmail.com
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 מה מתוכנן?
  !מידי שבוע.המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 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 

 
 תאגיד מיחזור

 וישלח   ו-כיתות ד

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

 ו-כיתות א
חנוכיות תערוכת 

 ויצירות

 ח'-ה', ו'-כיתות ג'
 שיחת גבורה

 'ז-כיתות א'
 יצירה לחנוכה

 
 התוועדות לי"ט כסלו

 חיסון –כיתה ב' 
 

 כיתה א'
17:00 

 מסיבת קבלת חומש

 ח'-כיתות א' 
 לקראת חנוכה –קבלת שבת 

  וישב

 ח'-טיול גיחת שטח כיתות ז'
 יער לטרון ומרכז מבקרים שריון

  

 א' דר"ח 28 ל' ה' חנוכה  27 כ"ט ד' חנוכה  26 כ"ח ג' חנוכה   25 כ"ז ב' חנוכה   4 כ"ו א' חנוכה  23כ"ה  22כ"ד 

סיום לימודים בשעה 
15:05 

 
 ח-כיתות א

לימוד בוגרים 
 וצעירים

 לקראת חנוכה
 

 חיסון -כיתות ג', ד' 

 איחודי כיתות בנוכחות מלאהלימודי קודש 

 מקץ
 

 שבת חנוכה
 

בשעה סיום לימודים 
12:50 

 
 חטיבה

 מסיבת חנוכה
בהשתתפות הרב 

 צ'יקוטאי
 

 ח'-כיתות ב'
 חידון הלכות חנוכה

 
 ג-כיתות א

מסיבות חנוכה 
 כיתתיות

סיום לימודים בשעה 
12:50 

 
 ח'-כיתות א'

 הופעה של הלהקה 
 הדלקת נרות

 שירה וריקודים
 
 ח-דכיתות 

מסיבות חנוכה 
 כיתתיות

סיום לימודים בשעה 
12:50 

 
 ח'-ו'כיתות 

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 
 

 ח'-כיתות א'
 הדלקת נרות

 שירה וריקודים
 

 ז'-כיתות ו'
 פעילות התנדבותית

בית  –בית הקשיש 
 חשמונאי

-9:00 –איחודי כיתות 
12:50 

 
 ח'-כיתות ה'

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 
 

 ח'-כיתות א'
 הדלקת נרות

 שירה וריקודים
 
 

 איחודי כיתות
9:00-11:50 

 
 בוגריםמפגש 

 4ז'  3ו'  2ה'  2020ינואר  1ד'  31ג'  זאת חנוכה     30 ב' ז' חנוכה ח "ב' דר   29 א'
 –איחודי כיתות 
9:00-12:50 

 

נוכחות  –לימודי קודש 
 מלאה

סיום לימודים בשעה 
12:50 
 ח-כיתות ה

תפילה חגיגית בשעה 
8:00 

 

 הדלקת נרות
 שירה וריקודים

 

 ו'-כיתות א'   
 קבלת שבת

 ויגש
 

 אירועים עתידיים:

  שבת חטיבה. –שבת פר' וארא 

 שעשועי תורתך
 !הורים ותלמידים יקרים

 על מנת שדברי התורה יהיו מחודדים בפינו. ושינון פרשיות השבוע מדי שנה,אנו עסוקים בלימוד 
 ,י הלימוד בשולחן שבת בביתפתמש בדיישר כח לתלמידים מכיתה ד' על היוזמה להש

 יישר כח לתלמידי הכיתות )ביסודי ובחטיבה( מתוכם שאלות בסעודה לאתגר את המשפחה בשאלות פשט על הפרשה.לשאול 
 שהובילו בהתמדתם בלימוד ובציוניהם בכמחצית ממבחני חומש בראשית: כיתה ג' וכיתה ז'.
 .התלמידים היקרים זכו לחזור על התורה ולגלות בקיאות ובנוסף הם יקבלו צ'ופר כיתתי שווה

 יישר כח לדניאל טרגין ויונתן סלע
 מה הפרשה מספרת לי )מה למדתי לחיים מפרשת השבוע(. שענו על השאלה:

 שבת שלום ומבורך,
 יצחק גרזון

 י"למספרת  "הפרשה
ם למה שקרה במהלך השבוע או  כלמצוא בפרשת השבוע משהו שהתחבר ל ,תלמידים יקרים כם,אני מזמין את

 לכתוב אותו ולשים אותו בתוך קופסה שתהיה בחדר של הרב מיכאל.– םכם משהו לחיים שללמדתש
 .יחולק צ'ופר לכל תלמיד שיכתוב משהו משמעותי

 בהצלחה רבה! הרב יצחק
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 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 רועי בן ישעיהוהרב  ב

 13:00 משפ' אפיק –שעלבים 

 13:00 משפ' פרבר –נוף אילון ב' 

 12:30 משפ' שרון –מבוא חורון 

 הרב אהרן קופמן ג

 12:30 משפ' יעקב גרזון –נוף איילון א' 

 12:30 משפ' ישראל מאיר אלון –נוף איילון ב' 

 10:30 משפ' גלעד ברנס –גמזו 

 13:30 משפ' חגי גזיאל –קיבוץ שעלבים 

 13:30 משפ' אליה מחפודה –מבוא חורון 

 הרב נועם שחור ד

 13:00 ליברמןמשפ'  –נוף איילון א' ]וקיבוץ[ 

 14:00 כדורימשפ'  –נוף איילון ב' ]וישיבה[ 

 13:00 טורמשפ'  –מודיעין 

 14:00 משפ' ממונוב –נוף איילון ב'  הרב דוד קויתי ה

 הרב אריאל רוזנטל ו
 13:00 משפ' גולד –שעלבים 

 12:30 משפ' חן הלוי –נוף איילון ב' 

 רי הדורותומא
 . מאנית'העות בשאלוניקי א"תרי בשנת פיפאנו אברהם חכם ולאביו ּבּוֶאנָה לאמו נולד פיפאנו דוד חכם

 המובהק תלמידו היה. מולכו שאול הדרשן לחכם אימו ומצד, אביו מצד פיפאנו אהרון לחכמים נכד והוא, משפחתו בבית תורתו ראשית

 . קובו יהודה החכם, שאלוניקי של באשי החכם של

 בשנת'. חסד אהבת' בשם דרשות קונטרס וכתב, שבה החכמים ותלמידי העיר עניי למען', וחסד צדקה' חברת את ייסד  ד"תרל בשנת

 . בשאלוניקי מיורקה יוצאי קהילת רב לשמש נתמנה  ז"תרל

 יהודה' בשם קובו יהודה חכם של ספריהם את לאור הוציא ג"תרנ ובשנת, ת"שו -' האפוד חושן' ספרו את לאור הוציא א"תרנ בשנת

 בשם הלוי יוסף בן אברהם חכם של ספרו את לאור הוציא ז"תרנ בשנת'. השם עבודת' מאטאלון מרדכי בן שמואל חכם ושל', יעלה

 ' א"הרשב תשובות' ספר את מדוייקת בהגהה בוורשה לאור הוציא ט"תרנ ובשנת', משפט עין'

 . ט"תרנ בשנת

 . כשנה במשך בולגריה בירת סופיה העיר רב בפועל שימש פיפאנו דוד כם

 מכל. וקונטרסים ספרים כתשעה בתוכם, פיפאנו דוד חכם של כתביו רוב את שכילתה, בשאלוניקי גדולה שרפה פרצה ה"תרס בשנת

 .שבמעט מעט רק להציל הצליח, התורני חייו מפעל

 מקלט מצא פיפאנו דוד חכם. היהודית בקהילה  שפגעו, וביזה שוד הרג מעשי תוך, יוונית לשליטה שאלוניקי עברה ב"תרע בשנת

 פיפאנו דוד חכם התמנה  א"תרפ בשנת. ותשובות דינים -' אפוד אבני' ספרו את  ג"תרע בשנת לאור הוציא שם, בבולגריה סופיה בעיר

 '.סופיה ורבני שאלוניקי רבני שלשלת' ספר ואת' האפוד חגור' ספרו את לאור הוציא  ה"תרפ בשנת. בולגריה של הראשי לרבה

 . סופיה בעיר כבוד ומנוחתו  ה"תרפ שנת כסלו' ח ביום נפטר פיפאנו דוד חכם

 

, שבת מחלל עדות לפסול שאין מלמד' ישראל אהבת' בעניין הרב מדברי

 .כהיתר להם שנעשה במקום
 נברא משום, עדות שום ולקבל לסמוך נוכל לא נפשנו לדאבון, הזה בזמן עתה לפנינו הבא, ועד עד כל אחר לדון אנו באים אם

, וכיוצא שבת וחילול זקן השחתת, כאלו, התורה מן בעברות נכשל שאינו, בכשרות אלינו המוחזקים מישראל אדם לך אין כי, שבעולם

 ואין, בהם נעשה ומה, רצון ובלי ברצון מהם, השבת ביום למלאכתם ההולכים המה שרבים, הזה במחוז אשר, כאלו בעיירות שכן וכל

 ... חדש כל

 ביום חנויותיהם אל הולכים ומנהיגיה טוביה, העיר ראשי, והסגנים השרים, עמנו מבני שרבים שכיוון שלנו בנידון אומר אני וכמותו

 שגוף בדבר כהיתר להם ונעשה אחריהם נגררים העיר אנשי שאר כן אם, בעדנו יכפר הטוב' ה, לנו אוי, וכלות רואות ועינינו, השבת

 .בו תלוי הישראלי

 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 
 
 
 

 בטיול לפארק ענבה -כיתה ב 
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