
 25מס'  ליוןג  שנה"ל תשע"ט   תצוה פרשת בס"ד,
 

 

   ?היכן משה  
 מרן הגר"א שפירא זצ"ל על פי דברי

 חביבים ויקרים!הורים ותלמידים 
 מדוע לא נזכר 'משה' בפרשה?
ללא שיוזכר ה' אל משה רבנו, כיצד יתכן שהפרשה פותחת בציווי 

והרי בכל התורה כולה משעה שנולד משה לא  ?שמו של משה רבנו

לא שיוזכר שמו באותו היה ציווי שהוא נצטווה לומר לבני ישראל ל

 העניין!

: "... והטעם מפני שאמר 'מחני נא , ומשיבהטוריםבעל כך שואל 

מספרך אשר כתבת', וקללת חכם אפילו על תנאי באה, ונתקיים 

 בזה".

                     

 ..ישראל.בלי  אין משה
בעקבות חטא העגל אמר הקב"ה למשה רבנו: "ֶלְך  –ביאור הדברים 

ָך... ֵחת ַעמְּ י שִּ י ... ַוֲאַכֵלם"  ֵרד כִּ ה לִּ יחָּ ה ַהנִּ ַעתָּ . השיבו )שמות לב, ז,י(וְּ

ן  ם ַאיִּ אִּ ם, וְּ אתָּ א ַחטָּ שָּ ם תִּ ה אִּ ַעתָּ ָך  –משה רבנו: "וְּ רְּ פְּ סִּ י נָּא מִּ ֵחנִּ מְּ

  " תָּ בְּ תָּ למסירות הנפש של משה רבנו על . זהו ביטוי )שם לב(ֲאֶשר כָּ

לביטול כח התורה , ולכוחו באהבת ישראל. הוא הסכים כלל ישראל

שלו ולביטול מעלותיו הרוחניות, ובלבד שעם ישראל ינצל מהעונש על 

אם אינך מוחל לכלל ישראל, למה  –חטא העגל. משה רבנו אומר לה' 

 ?לי חיים

ושמו אינו נזכר עם זאת, דיבורו התקיים, ה' מחל לעם ישראל. אך 

 כיצד ניתן להבין זאת ? בפרשה אחת בתורה.

                     

 תלמיד חכםדיבורו של  כוח
)מכות אלא שאמרו חז"ל ש"קללת חכם אפילו על תנאי היא באה" 

, ומכיוון שמשה רבנו אמר: "ואם אין מחני נא מספרך אשר יא.(

 זה היה צריך להתקיים. -כתבת" 

כל מה שהוא אומר  –זהו הכוח העצום של דיבורו של תלמיד חכם 

 !מוכרח להתקיים

מכיוון שהוא הוציא מפיו כל דיבוריו של משה רבנו הם תורה, ו

לכן גם אם הוא לא נמחה מכל התורה  –ילים, ואמר: "מחני נא" מ

כולה, מכל מקום לפחות בפרשה אחת של התורה הוא היה צריך 

להימחות. דיבורו של תלמיד חכם הוא דבר קיים ואמיתי, יסודי 

וקבוע, שאינו מתבטל, אפילו אם הוא קללה, אפילו אם הוא על תנאי, 

 חכם לא התכוון לכך.-אם התלמידואפילו 

 ומשום כך בפרשת 'תצוה' לא נזכר שמו של משה רבנו.

                     

 ...משה –כל הפרשה 
בפרשת 'תצוה', מכל  בפירוש על אף ששמו של משה רבנו אינו מוזכר

שמוזכר בה משה רבנו כל כך אין עוד פרשה אחת בתורה מקום 

! אין עוד פרשה בתורה שכל כך מלאה ממשה רבנו כמו מיםהרבה פע

הפרשה הזאת, ובה מתגלית גדלותו הרבה יותר מאשר בכל שאר 

 הפרשיות!

 כוח הקדושה וכוח התורהשל משה רבנו אמנם אינו נזכר, אבל  שמו

המצווה,  הואשל משה רבנו מודגשים יותר מאשר בכל מקום אחר. 

הממנה את הכהן  והואים, המחנך של הכהנ והואהממנה,  והוא

עצמו כהן גדול ועובד את  והואהמחנך את הכהן הגדול,  והואהגדול, 

העבודה, ומקדש את הבגדים ואת המשכן. דמותו של משה רבנו 

וכוחו של משה רבנו קיימים, וכוח קדושתו וכוח תורתו של משה רבנו 

 מוריד את השכינה. והואנמצאים, 

נזכר, אבל אין זה גורע ממנו דבר, אמנם שמו של משה רבנו לא 

משה רבנו מתעלה, שכן מתברר שיש קיום למשה רבנו גם  -ולהיפך 

 בלא הזכרת שמו.

 שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל
                     

 פינת הזה"ב
בנסיעת  צות חשובות לזהירותע 4

 !!רכב לאחור
את יד הילד בזמן השהיה לאחוז היטב . 1

והמעבר במגרש החניה, בכביש 

  .ובמדרכה

גם נהגים שאינם הורים לילדים צריכים . 2

להזהר ולשים לב שאין ילדים בסביבת 

  .הרכב

לבדוק מסביב לרכב שאין ילד או . יש 3

 .בעל חיים שמוסתר על ידי הרכב

בזמן הנסיעה לאחור יש לנסוע לאט תוך . 4

ורית, כדי הבטה במראה האח

שמספקת את שדה הראיה הגדול 

 .ביותר לאחור

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 י"ד אדר ישראל אדיר כהן

 ט"ז אדר שי נחום פרבר



 
 
 
 
 

 התורה בתלמוד השבוע מהנעשה
 

  "ד'-טיול לכיתות ג' –"קום והתהלך בארץ 
. מסלול עד תל ד' לטיול בעקבות דוד המלך-ג' ביום שלישי יצאו ילדי

  בשפלת יהודה. וביקור בגבעת התורמוסים. העזק
הילדים טיילו באדמת ארץ ישראל הקדושה, נהנו מהפריחה 

 המדהימה ושמעו על גבורתו של דוד המלך ומלכותו. 
יישר כח למלמדים היקרים ולמדריכים שמוליק וליאור על ההדרכה 

 וקפד.המקסימה והתכנון המ

                     
 ' קם כמשה'לא  –ממשה עד משה 

הבנים המשתתפים  ,יום פטירת משה רבנו ,ביום שלישי ז' באדר
 –באירוע איזורי ביער המגינים השתתפו במיזם 'הרמב"ם היומי' 

מכון ניווט ספורטיבי ותחנות בנושא מצוות התלויות בארץ בשיתוף 

 התורה והארץ.
יישר כח לילדים המתמידים בלימוד הרמב"ם ולרב דביר עזאני 

 .בת"ת המוביל את המהלך
 הילדים חזרו שמחים ועם כוחות חדשים ללמידה והתמדה.

                     
  'לכבוד חודש אדר... מגילהסיום  –כיתה ה 

 –השבוע נבחנו ילדי כיתה ה' על מסכת מגילה לאחר למידה מדהימה 
סיימו את המסכת בשבוע וחצי! וברוך ה' זכו להצלחה יתרה במבחן 

 מסכם של הרב שלום.
ילדי הכיתה התחילו מהלך חדש של חזרה קבועה בלימוד בחברותות 
בבית המדרש. מרגש לראות את אווירת הלמידה הישיבתית בסדר 

 חזרה. יישר כח לכולם!

 
 

 ...הבא בשבוע לנו מחכה מה
 

  "ב'-א'טיול  –"קום והתהלך בארץ 
 ב' נדחה.-בעקבות גשמי הברכה ב"ה, טיול כיתות א'

ביום חמישי  צאו אי"ה לטיול בנחל שורק ומערת הנטיפיםיב' י-ילדי א'
 .16:00. חזרה משוערת בע"ה עד שעה הקרוב

                     
 אפיית אוזני המן לקראת פורים קטן 

מתוך רצון לחיבור והשפעה של ילדי החטיבה המקסימים על הילדים 
החטיבה אוזני המן תלמידי הצעירים, בעזרת ה' ביום ראשון יאפו 

 –חולקו לילדים ביום שלישי המאפים ילכלל ילדי התלמוד תורה. 
 פורים קטן. בהצלחה גדולה!

                           
  פורים קטןשמחת 

ביום שלישי בעזרת ה' נקיים הרקדה לכבוד פורים קטן. בעזרת ה' 
נטעם מעט מהאור העצום של פורים ונשמח בשמחה אמיתית שמחת 

 "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש". –התורה 

                     

 יקור יו"ר המועצהב 
רוצה , היו"ר המועצהביום שלישי יתקיים בתלמוד תורה ביקור 

לחוות ולראות את הפלא העצום של ילדינו הגדלים מתוך להתרשם, 
 שמחה אמיתית של תורה ויראת שמיים.

                     
 צעירים-בוגרים 

ח ללימוד -ביום רביעי אי"ה יתכנסו יחד ילדי השכבות הבוגרות ה
ם קטן. בתפילה גדולה שיגדלו יד בנושא החסד ופור-משותף עם ילדי א

 ו לנתינה גדולה לצעירים מהם ולבגרות ואחריות על האחר.ילדינ

                     
  אבות ובנים –יחודי יטיול לילי 

ביום חמישי בלילה אי"ה ייצאו ילדי החטיבה עם אבותיהם לטיול לילי 
 ולינת שטח. האירוע כולו הפתעה גדולה! שווה לחכות !!

                     
 
 

  

 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב אהרן קופמן ב'

 13:30 גרזוןמשפ'  –נוף אילון א' 

 12:30 משפ' גנן –נוף אילון ב' 

 13:30 אהרוני משפ' –מבוא חורון 

 9:20 לון כהןיא משפ' –גמזו 

 יצחק גרזוןהרב  'ג

 13:00 לסרימשפ'  –שעלבים 

 12:30 קלפוס משפ' –נוף איילון א' 

 12:30 גנןמשפ'  –' נוף איילון ב

 12:45 עזאני משפ' –מבוא חורון 

 13:00 טור משפ' – מודיעין

 הרב נועם שחור ד'
 12:30 אדהאןמשפ'  –נוף איילון ב' 

 12:40 שלוםמשפ'  –שעלבנים 

 הרב אריאל רוזנטל ה'

 12:45 גורמן משפ' –שעלבנים 

 12:45 בוהדנה משפ' –נוף איילון 

 13:00 פררו משפ' –מבוא חורון 

 12:45 חלימימשפחת  -מודיעין

  חברותות הרב דוד קויתי ו'



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

 תשובות. 3 –ג -כיתות א – להשתתפות בהגרלה
 כל התשובות. –כיתות ד ומעלה 

 ברור ולהניח בתיבה, את פתרון החידות יש לכתוב בכתב
 , בצירוף שם מלא וכיתה.10:00יום ב' בשעה עד 

יםאיך  .1 ֵהן ְלַכֵהן כֵֹּהן ְלַכֵהן ְמַקְדשִׁ  בבית המקדש? כֹּ

 כמה בגדים יש לכהן הדיוט וכמה לכהן גדול ומהם הבגדים? .2

 מה היה הציץ ולמה שימש? .3

 כמה אבנים היו בחושן ומה שמם? .4

 מה הכוונה 'קודש הקודשים'? .5
 כיתה ח'בהצלחה רבה !! הראל בן דוד, 

 

 

  

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

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 23י"ח  22 י"ז  21ט"ז    20ט"ו    19י"ד    18י"ג  17 י"ב

 חטיבה
 אפיית אזני המן

 לקראת פורים קטן

 

 קטןפורים 
 הרקדה לכל הילדים

 חלוקת אוזני המן

 לימוד בוגרים צעירים
 נושא: החסדב

 ב-טיול א
ומערת שורק  הר יעלה

 )הנטיפים(
 

 ח'-כיתות ז'
 אבות ובנים –טיול לילי 

 כי תשא 

 2כ"ה  1כ"ד  28כ"ג  27כ"ב  26כ"א  25כ'  24י"ט 

 

 סיירת התנ"ך
 י"א-מלכים א', א' חידון

 
 ו'-ב'כיתות 

מד סיום מע שמ"ע ב"ם
 מידות

 

 ו-איתות כ
 תחנות ספורטיביות

 
 ז'כיתה ע"י  -ג -אלכיתות 

 'כיתה חע"י  - ו-לכיתות ד

 

  
 -ויקהל

  שקלים

 9 'ב ב' דראש חודש      8 'א א' דראש חודש       7 ל' 6 כ"ט 5כ"ח  4 כ"ז 3 כ"ו

 הלכה
תחילת לימוד הלכות 

 פורים

 ח-כיתות ד
 כשרונות צעירים

 הופעה לילדי כיתתם

 ח-כיתות ז
 בצהריים:

שדרוג גינות קשישים 
 בקיבוץ

 
 +ח'כיתה ו'

 יום גיבוש לקראת חטיבה
 בית הקשתות

 יתות ה'כ
 איסוף כסף ומזון

 למתן בסתר
 'חסד מודיעין'

 

 12:55 –סיום לימודים 
 

 תחילת קיוסק
 כיתה ח'

 ח-כיתות ו
תפילת שחרית חגיגית 

 7:45בביהמ"ד בשעה 
 

  – "פיתקא טבא"
פרוייקט כתיבת 

טובות על  פתקאות
 החבר

 פקודי

 16ט'   15ח'  14ז'  13ו'  12ה'  11ד'  10ג' 

 גמד ענק
 

 ח'-טיול כיתות ז'
 נחל תבור

סיום לימודים בשעה 
15:05 

 
 כיתה ו'

 ממתקים איסוף
למשלוחי מנות לחולים 

 )מטעם הת"ת(
 

 אסיפת הורים פרטנית
 מחצית שניה
17:00-20:30 

 תרגיל מוס"ח ארצי
 במתווה רעידת אדמה

 
 ד-א

הכנת כדורי שוקולד 
 למשלוחי מנות

 
 ח-ה

הכנת אוזני המן למשלוחי 
 מנות
 

 סיירת התנ"ך
 כ"ב-מלכים א', י"ב חידון

 צגת כיתות החונכותה
 –הצגת סיפור המגילה 

 הכיתות הנמוכותלילדי 

 ג'-כיתות ב'
 אריזת משלוחי המנות
 לבי"ח 'אסף הרופא'

 
 ביישובהתנדבות 

 ח'-כיתות ו'

 ח'-כיתות א'
 קבלת שבת
 'שבת זכור'

 ויקרא
 שבת זכור

 ן פרשת תרומהבחידוה זוכה
 כיתה ד' –ישי שלזינגר 
 

 המשיבים לחידון פרשת תרומה
 כיתה ו –ישראל יואל קופמן 

 כיתה ח –ידידיה אהרוני 
 כיתה ב' –יהונתן בניזרי 
 כיתה ב' –ישי אהרוני 

 כיתה א' –יהודה נריה חנוכה 
 כיתה א' –דוד מרדכי בן דב 

 כיתה ג' –אלישע טור 
 כיתה ג' –אחיה דוד חנוכה 

 



 
 

 או לעילוי נשמת לימוד לרפואהלהקדיש ניתן 
 לרפואה שלימה: ונמדל –בשבוע האחרון 

שבע בת שושנה * שלום בן הרב עובדיה * אברהם בן סולטנה -* בת ניסים מאיר בן דינהחנה *  אניטה בן יעקב רימון
 סילביה רחל.)מלכה( * דניאל מיכאל בן 

 לעילוי נשמת:ו
שלום  יוסף בן לייב טובה * אריה סימה בן צבי ד * משה"הי וחנה יצחק בן הרץ מונטיאק * יעקב וחיים שינדל בת בלה

 משה. בן חוה * יעקב בת וינוגרד הניה * רחל

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 מה בתמונה?
 "קום והתהלך בארץ"

 טיולבכיתה ג'  .1
 

 טיולכיתה ד'  .2
 

 היומי ם"הרמב .3
 המגינים יער – איזורי אירוע
 בנושא ותחנות ספורטיבי ניווט

 מכון בשיתוף בארץ התלויות מצוות
 והארץ התורה


