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 לשם מה סופרים? 
מדוע לחג שבועות אין תאריך?
מדוע רק לחג השבועות ,חג מתן תורה ,לא נקבע תאריך בחודש,
לעומת שאר החגים ,שנקבעו בתאריך מיוחד?
הסיבה לכך היא ,מפני שחג השבועות במהותו אינו משתייך
לתאריך מסויים ,אלא הוא תלוי בספירתנו והכנתנו לקבלת
התורה – יום אחר יום ,שבוע אחר שבוע,
ממוצאי יום-טוב ראשון של פסח עד שאנו
משלימים שבע שבתות ומגיעים אל היום

הספירה מחברת אותנו ,לחשוב יום יום על כך שאנו עומדים
לקבל את התורה בעוד כמה ימים ,ולשם כך ,כדי שנהיה
ראויים לקבל את התורה בשלימות ,עלינו להכין את עצמנו בכל
הדברים בהם נקנית התורה .הספירה היא הכנה.
למדים אנו ,שחג השבועות הינו חג גדול מאוד ומיוחד
מאוד – לו נדרשת ציפיה ארוכה והכנה גדולה,
וימי הספירה שייכים במהותם לחג זה ומאירים
מקדושתו.


ּוספַ ְר ֶּתם ָל ֶּכם
המיוחל .התורה אומרתְ " :
ִממָ חֳ ַרת הַ שַ בָ ת ִמּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶּ ם אֶּ ת עֹמֶּ ר הַ ְתנּופָ ה
שֶּ בַ ע שַ בָ תוֹת ְת ִמימֹת ִת ְהיֶּינָה" (ויקרא כג ,טו).
עוד לפני שיצאנו ממצרים נאמר למשה:
"...בְ הו ִֹציאֲ ָך אֶּ ת הָ עָ ם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם – ַתעַ בְ דּון אֶּ ת
ֹלהים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶּ ה" (שמות ג ,יב) .הרי
הָ אִ -
שהתכלית והמטרה של יציאת מצרים היא
להגיע לעבודת ה' על ידי קבלת התורה .בחג פסח יצאנו משעבוד
מצרים ,ובחג שבועות מגיעים אנו לדביקות בה' על ידי התורה.
הרמב"ן מדמה את הימים הללו ,מפסח עד שבועות ,לימי חול

זמן לתיקון המידות
ההכנה העיקרית ללימוד התורה היא תיקון
המידות ,שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה" (חידושי
הרי"ם עה"ת) .אין השראת שכינה על האדם ,אלא
אם הוא מתוקן במידות ובהתנהגות (רבינו יונה ,אבות
פ"ג מי"ז) .מידות מגונות הם כמו ערלת לב ואוטם
המח ,הסוגרות בפני האדם את דלתות החכמה ונועלות שערי
הבינה (חזו"א).
ולכן נהגו ישראל בימים אלו ללמוד את 'פרקי אבות'" ,בכדי

המועד .שני החגים משלימים זה את זה ומקושרים זה לזה
באמצעות הימים הקדושים שביניהם.








לראות ולהבין כל המידות הטובות שנזכרו בהם ,ויכסוף
וישתוקק כל אחד מאתנו מתי אעשה גם כן אני ,וישוב בתשובה
שלימה לפני השי"ת" (אוהב ישראל).





הספירה – ציפיה והכנה
הספירה מבטאת את הציפיה שלנו לחג השבועות ,ליום קבלת
התורה .כדברי 'החינוך' (מצוה שו)..." :להראות בנפשנו החפץ
הגדול אל היום הנכבד בלבנו ,כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי
יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחרות ,כי המנין מראה באדם כי
כל ישעו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא".





















יהי רצון שנזכה לנצל את רוממות וקדושת הימים הללו ,בהכנה
הראויה לחג מתן תורה ,להעריך כל יום בערכו המיוחד
ולהתקדם בעבודת המידות הפנימית.
שבת שלום ומבורך ,הרב מיכאל







ניתן להקדיש לימוד לרפואה או לעילוי נשמת
השבוע למדנו –
לרפואה שלימה:
ישי בן תמר אפרת * חשביה יחזקאל בן חנה שושנה * רימון יעקב בן אניטה חנה * ניסים מאיר בן דינה * בת-שבע בת שושנה
* שלום בן הרב עובדיה.

להצלחת:
יהוידע חי בן אסתר * יוסף דוד יחיאל בן אסתר.
לעילוי נשמת:
יוסף בן עמומה * באשי בת אליהו * ג'לל בן משה * מרים בת אלחנן.
ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

מהנעשה בתלמוד התורה
טקס יום הזכרון
ביום רביעי התקיים טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה ,בהובלת תלמידי כיתה ז'.
את הטקס השנה הקדשנו לבוגרנו נפתלי פרנקל הי"ד ושני
חבריו אייל יפרח וגיל-עד שער – שלושת הנערים שנחטפו
ונרצחו לפני כחמש שנים ,על שמם בחרנו להקדיש את בית
המדרש בת"ת.

הזכרנו את החיילים שנהרגו במבצע 'צוק
איתן' .ביניהם את יקירנו נתן כהן הי"ד.
שרנו עם הבנים את השיר המיוחד על
שלשת הנערים ,על החיפושים ,התפילות,
אחדות ישראל המיוחדת ,וההצלה
שהתגלגלה מכך בתפיסת המנהרות –
"פתח ליבך ברחמים על בניך".
סרן נתן כהן הי"ד
תלמידי כיתה ז' סיפרו גם על הרב רזיאל
שבח הי"ד ,ושרנו יחד את שיר אהבת התורה המיוחד שייחד את
דמותו –"אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה ...כי התורה כוללת כל הטובות
שבעולם".
סיימנו את המעמד בתפילת 'א-ל מלא רחמים' ,על ידי הרב בן
ציון.

לימוד ייחודי לעילוי נשמת
ההרוגים על קידוש השם

הרב חיים סיפר על ח"י ימי החיפושים ,בהם התחזקנו בתפילות
ובלימוד תורה להצלתם ,והגענו עם התלמידים לאוהל המיוחד
שהוקם בסמוך למשפחת פרנקל מידי בוקר .קולות מנגינת
הבנים נשמעו באוהל זה – בשינון החומש ,בשינון המשניות,
בקריאת שיר השירים ועוד .שיר-תפילה מיוחד אותו נהגנו לשיר
עם הבנים בימים אלו – "את אחי אנוכי מבקש" – שרנו כולנו
במהלך הטקס.
הרב קויתי הוסיף וסיפר זכרונות מיוחדים לדמותו של נפתלי
הי"ד ,בין השאר – על האכפתיות לאחרים ,בתפילתו על אחרים,
על הדקדוק בממון הזולת ,ועוד.
קיבלנו יחד קבלת עול מלכות שמים ,תוך הזכרת קבלת עול
מלכות שמים שהיתה במעמד התפילה המיוחד שנערך בכותל
המערבי באותם הימים ,בהשתתפות המוני בית ישראל כאיש
אחד בלב אחד ,בהשתתפות הרב שמואל אליהו ,הראשון לציון
הרב יצחק יוסף שליט"א ,המקובל חכם ישועה בן שושן זצוק"ל,
ועוד רבים.
סיפרנו לבנים על התגובה הצבאית של מדינת ישראל במבצע
'צוק איתן' ,בכניסת כוחותינו לעזה – בו התבררה ההצלה
העצומה בתפיסת המנהרות ,דרכם תכננו המחבלים פיגועים
קשים בישראל ח"ו.
וכן על אמונתנו בה' בסדרי העניינים והשתלשותם ,גם במה
שאיננו משיגים ומבינים.

ביום הזכרון – הקדשנו את הלימוד לזכר כלל הנופלים ,הרוגי
מלכות אשר אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם.
בנוסף ,כל תלמיד קיבל שם של קדוש ,בפתק צבעוני יפה –
ללימוד אישי לעילוי נשמתו.

בוגרים-צעירים – לכבוד יום העצמאות
בסיומו של יום הזכרון – התקיים לימוד מיוחד – בוגרים-
צעירים ,בו עסקנו בהכנה לקראת יום העצמאות.

שמחת יום עצמאותנו
ביום חמישי ,יום העצמאות ,התקיימה תפילת שחרית חגיגית
מיוחדת ברוב-עם .ההלל נאמר בהתרגשות ,בשירה ובשמחה,
בליווי גיטרות ,בהובלת ר' יונתן פאליי.
לאחר התפילה שמענו שיחה נפלאה ומרתקת מפי ר' יוסי קבסה,
על מעלת וחובת ההודיה והכרת הטוב לה' יתברך ביום
העצמאות ,על כל הטוב שזכינו לו במדינתנו; על שגשוג המדינה
ופריחתה לעומת שוממותה בזמן הגלות – בפער בלתי נתפס
ביחס למדינות אחרות בעולם; על השיאים הלאומיים של מדינת
ישראל; על היחלשות כל המעצמות הצבאיות סביב מדינת
ישראל בהשגחה אלקית מופלאה – סוריה ,לבנון ,ירדן ,מצרים;
ועוד.
לאחר מכן ניתן כיבוד קל למשתתפים ,ופתחנו בשירה
ובריקודים בהובלת ניגוניו של גרשון גרוסברג.
כך זכו המשתתפים לפתוח את יום העצמאות בשמחת קודש
מרוממת ,וחיבור פנימי לערכו של היום .אשרינו!

קום והתהלך בארץ...
טיול שנתי – כיתות ז'-ח'

טיול שנתי – כיתות ה'-ו'

ביום שלישי-חמישי ייצאו אי"ה תלמידי החטיבה לטיול
לצפון רמת הגולן ולחרמון.
 נא להקפיד על הבאת כלל הדברים הרשומים
ברשימה ולחתום על אישור הטיול בהקדם.

ביום שלישי-רביעי ייצאו אי"ה תלמידי כיתות ה'-ו' לטיול
לצפון רמת הגולן.
 נא להקפיד על הבאת כלל הדברים הרשומים
ברשימה ולחתום על אישור הטיול בהקדם.

מה בתמונה?
טקס יום הזכרון | לימודים בוגרים צעירים ביום הזכרון | תפילת יום העצמאות בשמחה ובריקודים

חידות בפרשה – לשולחן שבת

חידת הזה"ב

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה על פרס.
להשתתפות בהגרלה – כיתות א-ג –  3תשובות.

הכדור החדש של דני התגלגל לכביש.
מה תעשה?

כיתות ד ומעלה – כל התשובות.
את פתרון החידות יש לכתוב בכתב ברור ולהניח בתיבה,

 .1בזהירות אחצה את הכביש ואקח את הכדור.
 .2אקרא למורה
 .3אתקשר למכבי אש.
 .4אשלח את רוני שירוץ אחרי הכדור.
תשובות נא להגיש לרב מרדכי

עד יום ב' בשעה  ,10:00בצירוף שם מלא וכיתה.

.1
.2
.3

פרס יפה לזוכה!

.4

תשובה לחידה הקודמת
השמירה על כללי זהירות בדרכים קשורה לכמה מצוות מן
התורה" :לִ פְ נֵי עִ ּוֵ ר ֹלא ִת ֵתן ִמכְ שֹל" (ויקרא י"ט ,י"ד)ֹ" ,לא
ּושמֹר
"רק ִהשָ מֶּ ר לְ ָך ְ
תַ ֲעמֹד עַ ל ַדם ֵרעֶּ ָך" (ויקרא י"ט ,ט"ז) ַ
שתֵ יכֶּ ם"
נַפְ ְשָך ְמאֹד" (דברים ד' ,ט') "וְ נ ְִשמַ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נַפְ ֹ
(דברים ד' ,ט"ו) "ֹלא תָ ִשים ָד ִמים" (דברים כ"ב ,ח').
בתורה יש מערכת מקיפה של מצוות שמטרתן שמירה על חיי
האדם .חז"ל קבעו את קדושת החיים ואת השמירה עליהם
כערך עליון (סנהדרין ד' ,ה') .השמירה על גוף חזק ובריא
היא חובה מדאורייתא למען נוכל לעבוד את ה' מתוך
בריאות.
יש להיזהר מכל הדברים המביאים לידי סכנה ,ושומר נפשו
ירחק מסכנה.

הסבר את הפסוק הראשון בפרשה לפי רש"י!
מה הכוונה "ולחם וקלי וכרמל"?
איזה דבר שרשום בפרשה אנו עושים בתקופה
הזאת?
"על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני ה'
תמיד" מהם  2הפירושים למנורה הטהורה?

 .5על מי מסופר שרגמו אותו כל העדה?

מבצעים כיתתיים
כיתה ב' סיימו את מבצע 'פתקא טבא',
והתחילו מבצע חדש – 'הכנסת אורחים'.
במהלך המבצע הבנים מארחים חברים,
בדגש על חברים שטרם ביקרו בביתם.

בהצלחה רבה !! הראל בן דוד ,כיתה ח'

לשון מצור דבש  /הרב צורי קטן
כידוע אין דגש באותיות גרוניות (הא"ח ר"ע).
יש יוצא מן הכלל אחד ,בפרשתנו:
יאּו
לגבי מנחת העומר – " ִממו ְֹשבֹתֵ יכֶּ ם ָתבִ ִ
סלֶּת ִת ְהיֶּינָה
לֶּחֶּ ם ְתנּופָ ה ְש ַתיִ ם ְשנֵי עֶּ ְשרֹנִ ים ֹ
ּכּורים לה'" (ויקרא כג יז).
חָ מֵ ץ ֵתָאפֶּ ינָה בִ ִ
שימו לב בקריאת התורה אם בעל הקורא
מדגיש אותה 😃

מזל טוב ליום ההולדת של:
י"א אייר
בנימין כוכבא ליברמן
י"ג אייר
אחיה דוד חנוכה
י"ג אייר
נדב מאיר לולאי

מצעד הספרים
אנו בעיצומה של תכנית ההעשרה לקידום ועידוד הקריאה.
זמני פתיחת הספרייה :בימי שני וחמישי,
לכיתות א-ו בין השעות  ,9:30-10:00ולכיתות ז-ח בין השעות .10:00-10:15
נא הוסיפו בעידוד הבנים להשאלת ספרי קריאה הביתה ,לקידומם ולהנאתם.
עמל רב הושקע בבניית ספריה עם תוכן הולם ,של ספרי קריאה,
סיפורים על גדולי ישראל ,ספרי מתח ,ספרי קומיקס ,אנציקלופדיה ועוד.
תלמידי כיתות א-ב יתחילו בשבוע הבא במבצע קריאה.

מה מתוכנן בשבועות הקרובים בעז"ה?


ראשון

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

שני

ז' 12

ח' 13

י"ד 19

ט"ו 20

שלישי

רביעי
י' 15

ט' 14

חמישי
י"א 16

שבת
י"ג 18

שישי
י"ב 17

כיתות ז'-ח'
טיול שנתי – גולן וחרמון (פירוט נשלח בחוזר נפרד)
בהר
כיתות ה'-ו'
טיול שנתי – רמת גולן (פירוט נשלח בחוזר נפרד)

י"ח  23ל"ג בעומר
י"ז 22
איחודי כיתות
סיום לימודים ב15:05
10:00-12:00

ט"ז 21

כיתה ז' –בדיקת גדילה

כ' 25

י"ט 24

בחוקותי
שבת כיתה
כיתה ו'

כיתה ח' – השלמת
חיסונים
כ"א 26

כ"ג 28

כ"ב 27

כ"ה 30

כ"ד 29

ערב לימוד כיתות ו-ז

כ"ו 31
כיתות א'-ו'
9:00-11:30
כנס סבים ,סבתות
ונכדים
בביהכנ"ס המרכזי
שלב ב'

כ"ז 1

במדבר

חטיבה
9:00-11:45
אבות ובנים
כ"ח 2

יום ירושלים

א' 4

כ"ט 3

ראש חודש סיון ב' 5

סיום לימודים 12:55

סיום לימודים 12:55

כיתות ו-ח
תפילת שחרית חגיגית
בביהמ"ד בשעה 7:45

ג' 6

ד' 7

ה' 8

כיתה ו'
18:00
סיום סדר מועד
ערב עם ההורים

נשא

אירועים עתידיים מתוכננים






(מומלץ לשריין המועד ולעקוב אחר העדכונים)
מסיבת סיום חמישה חומשי תורה – כיתה ד' – יום רביעי ט' סיון.
שבת כיתה – כיתה ה' – פר' בהעלותך ,י"ב סיון.
שבת כיתה ז' – פר' חוקת ,ג' תמוז.
שבת כיתה ח' – פר' בלק ,י' תמוז.
מסיבת סיום כיתה ח' – יום שני י"ב תמוז.

זכות הלימוד בשבת קודש
כיתה

מלמד

ב'

הרב אהרן קופמן

ג'

הרב יצחק גרזון

מקום

שעה

נוף אילון א' – משפ' גרזון

12:30

נוף אילון ב' – משפ' כהן – ישראל מאיר

14:00

שעלבים – משפ' צרפתי

13:00

מבוא חורון – משפ' אהרוני

13:30

גמזו – בארגון משפ' רחמוט – אחרי התפילה
ישיבת שעלבים – משפ' הנדלר

12:30

שעלבים – משפ' קווין

13:00

נוף איילון ב' – משפ' בוכריס

13:00

מודיעין – משפ' טור

13:00

ד'

הרב נועם שחור

נוף איילון – משפ' שלזינגר

13:00

ה'

הרב אריאל רוזנטל

נוף איילון ב' – משפ' שנפס

12:50

עלות כניסה  ₪ 10לילד

