
 36מס'  ליוןג  שנה"ל תשע"ט    בחקותי פרשת בס"ד,
 

 

  לעמול ולהתעלות   

 

 עמל התורה –התנאי הראשון לברכות 

פרשתנו פותחת בזירוז מיוחד, אותו התורה מעמידה כתנאי ראשון 

רּו " –ומרכזי לכל הברכות כולם  מְּ ַתי ִתשְּ וֹּ ֶאת ִמצְּ לֵּכּו וְּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ִאם בְּ

ָתם  .)ויקרא כו, ג(" ַוֲעִשיֶתם אֹּ

ללכת בחוקותיו ולשמור מצוותיו.  –תנאי זה מורכב משני עניינים 

 מה הכוונה?

 , וז"ל:ורת כהנים()ע"פ ת רש"ימבאר 

לֵּכּו" ֻחקַֹּתי תֵּ כשהוא אומר ואת  ?יכול זה קיום המצות – ִאם בְּ

הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם  מצותי תשמרו

 .שתהיו עמלים בתורה? בחקותי תלכו

רּו מְּ וַֹּתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ , ולקיים על מנת לשמור הוו עמלים בתורה – וְּ

 ".ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם ,)דברים ה, א(כמו שנאמר 

                     

 מדריגות בלימוד התורה

 –רואים מכאן, שיש שתי מדריגות בלימוד התורה 

יש אדם שעמל בתורה, מנסה להבין בכל כוחו, אך לא זוכה להגיע 

לבהירות הלכה למעשה כיצד לנהוג. עם זאת, הוא זוכה לקיים את 

 לו בתורה.מצות תלמוד תורה בעצם עמ

ויש מדריגה גבוהה יותר, בה האדם עמל ומשתדל להבין את דברי 

התורה, לדעת את ההלכות על בוריין וההנהגות המעשיות אותן 

 בכוונתו לקיים כראוי.

                     

 הלימוד המביא למעשה

נשאלה לפני רבי  –התלמוד או המעשה  –השאלה מה יותר גדול 

רבי טרפון אמר: מעשה גדול. רבי עקיבא  – )קידושין מ:(טרפון והזקנים 

אמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא 

 (.)רש"י("נמצא שניהם בידו" -לידי מעשה )

מכאן אנו רואים, שגדול הוא ערך הלימוד הנלמד מתוך הבנה וידיעה 

 ברורה, המוביל לעשייה ולשמירת המצוות. 

                     

 המעשה רק מתוך הלימוד

מקשים, והרי קטן נתלה בגדול! אם אתה אומר שהתלמוד  התוספות

גדול, כיון שהוא מביא לידי מעשה, משמע שהמעשה יותר גדול 

 מהתלמוד! אם כן, מדוע אמרו כולם שהתלמוד גדול מהמעשה?

 אלא ההסבר הוא, שבהתחלה "גדול התלמוד" אפילו על פני המעשה.

ראשית כל, צריך האדם ללמוד, כיון שאם לא ילמד יהיה עם הארץ 

 ולא יידע לקיים את המצוות, ולבסוף המעשה גדול, לאחר שלמד.

יזכה באמת לשמור  –הלומד על מנת לשמור ולקיים את המצוות 

ולעשות, וממילא יגיע למדריגה של "תלמוד גדול" המביא לידי 

 מעשה.

                     

 לעמול ולהתעלות

ֻחקַֹּתיהביטוי " לֵּכּו ִאם בְּ המתייחס לזכות של העמל בתורה,  –" תֵּ

 –מבטא הליכה ועלייה ממדרגה למדרגה. מי שעמל בתורה באמת 

 אינו עומד במקום, אלא הולך ומתעלה, ממדרגה למדרגה.

                     

 מתוך עמל התורה –של ה'חזון איש' גדלותו 

ניתן לראות את  –מהתבוננות באורחות חייהם של גדולי ישראל 

 המדריגות העליונות להן זכו מתוך עמלם בתורה.

מסופר על ה'חזון איש' זצ"ל, שכידוע היתה לו ידיעה עצומה ומקיפה 

בכל מכמני תורתנו הקדושה, וממנה רכש חדות שכל והבנה בכל עניין 

 וחכמה.

 –ל סיפר הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצ"

פעם שלחה אותי אמי אל 'החזון איש' עם מר דודי הרה"ג יהודה 

צדקה זצוק"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', כדי לשאול אותו על קרובת 

משפחה שחלתה במחלה מסויימת. נכנסנו אליו. אמר לי הרב: לשם 

מה באת על חשבון לימוד התורה שלך? אמרתי לו: באתי במצות 

)היינו המצוה לירא לקיך" -ויראת מא"כבד את אביך ואת אמך" ובמצות "

. הוא כיבדנו להיכנס. מששמע את הדברים שאמרנו לו, מתלמידי חכמים(

אמר מיד שאין אותה קרובת משפחה זקוקה לשום תרופה, אלא 

 עליה לעשות מספר דברים שפירט באזנינו.

כשיצאנו, התפעל מאוד מר דודי זצוק"ל מהתפיסה המהירה והחדה 

 –צוק"ל ומהיכולת שלו להכריע בסוגיות רפואיות של ה'חזון איש' ז

 והכל בזכות עמל התורה העצום שלו.

זכורני, באחד מביקוריי אצל ה'חזון איש' זצ"ל, באו אליו צוות של 

רופאים מנתחים על מנת להתייעץ איתו אודות ניתוח ראש מורכב 

שעמדו לעשות. הם שטחו בפניו את פרטי הדברים. אמר להם ה'חזון 

מיד שהם טועים בגישה שלהם, וכי עליהם לבצע את הניתוח איש' 

באופן אחר כדי שלא לפגוע במוח. הוא הסביר להם בפרוטרוט את 

 מהלך הניתוח שעליהם לעשות.

הרופאים יצאו מביתו נפעמים ונדהמים: איך ה'חזון איש', שמעולם 

לא למד רפואה, קלט מיד את כל היקף הפרטים של אותו הניתוח? 

ה" על טעותם של הרופאים, שעלולה היתה להיות קריטית כיצד "על

 צד גם מצא מיד את הפתרון לעניין?עבור אותו חולה, וכי

זהו כוחם של צדיקים שעמלים בתורה ושמקדשים שם שמים 

 ברבים!

 )ע"פ דברי מרדכי(

                     

 נוסיף ונתחזק בעמל התורה –בימים אלו של ההכנה לקבלת התורה 

 ללמוד על מנת לעשות ולקיים באהבה את כל דברי התורה! ,בשמחה

 אשרינו! מה טוב חלקינו! מה נעים גורלנו! מה יפה ירושתנו!

 , הרב מיכאלומבורךשבת שלום 



 התורה בתלמוד מהנעשה
 
 

 מסכת עדויות כיתה ח'סיום 

 עדויות.מסכת כיתה ח קיימה השבוע בוקר כיתה וסיום 

 !הכינו פעילות מושקעתשאי להראל ונדב לויישר כח ל

. היה משמחק גם לכל מי שעסק בהכנת האוכלגדולה תודה ו

 מגבש וטעים 

 

והצגת סוף שנה מסכת ביצהסיום   

 –ברוך ה' לסיום המסכת הרביעית בשנה  כיתה ה' מתכוננת

מתכוננת כיתה  ,סיום מסכת ביצה שיהיה בשבוע הבא. כמו כן

ה' להצגת סוף שנה!! הבמאים כבר כתבו את התסריט 

 ומתחילים במרץ בחזרות. בהצלחה לכולם!!

 
 ל"ג בעומר

ולרב  בל"ג בעומר!יישר כח למתמידים שהגיעו ללמוד תורה 

 יצחק ולרב קויתי שהגיעו ללמד ביום זה!

הבנים זכו ללמוד על עניינו של יום, ייחודיותו ותורתו של רבי 

שמעון בר יוחאי. בסיום הלימוד נהנו מצ'ופר מתוק שווה 

 ומרענן!

 

 

 

   

   מזל טוב  

  לגלי והרב אמיר אדרעי

 !הנכדה, בת לאיילת ומשה פרינסלרגל הולדת 

 יחד עם כל ילדיכםרצון שתזכו לרוות ממנה נחת ושמחה יהי 

 בבריאות ושמחה! לאורך ימים

 גדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים!ת

 או לעילוי נשמת לימוד לרפואהלהקדיש ניתן 
  – השבוע למדנו

 אניטה בן יעקב רימון*  אפרת תמר בן ישי*  בימנו שרה בן אימרינפתלי בן נעמה * *  דינה רחל בן חיים אליהו יהודה שלימה:לרפואה 

 .עובדיה הרב בן שלום*  שושנה בת שבע-בת*  דינה בן מאיר יסים* נ חנה

 שרגא*  רחל חנה בת וסנר ורדה*  ליפמאן טוב יום בת אסתר*  אורי' ר בן מנחם צבי יוסף*  אלכסנדר בת חנה אסתר לעילוי נשמת:

 .יעקב בן זעליג זאב*  יפת בן אהרון*  סעדיה בת שולמית*  יהודה בן פיביש

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 

 !ישו ושמחו בשמחת תורהש
 סיומים כיתתיים...

 פרשת כי תישאסיימה  –' בכיתה 

 בלקסיימה פרשת  –' גכיתה 

 האזינומסיימת השבוע פרשת  –' דכיתה 

 מסיימת השבוע מסכת ביצה –כיתה ה' 

 מצטייני השבוע
 בהתנהגות

 והשתדלות לימודית
 כיתה ה':
 ישי ארזי

 נעם יוסף בוהדנה

 שילה גזיאל

 ישי מאוזר

 

   מזל טוב  

 לאורית ומנחם אמסטרדם 

 !לרגל הולדת הנכד, בן למשה ואורטל אמסטרדם

 יחד עם כל ילדיכםרצון שתזכו לרוות ממנו נחת ושמחה יהי 

 בבריאות ושמחה! לאורך ימים

 יגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים!

   מזל טוב  

 לרב יוסף ומוריה ירון

 בת!לרגל הולדת ה

 טוביםתזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים 

 גדולה ולרוות ממנה נחת

 בבריאות ושמחה! לאורך ימים

 מהשבוע: נותותמ
 

 מצעד הספרים

 

 



 
  

 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
 1 כ"ז 31 כ"ו 30כ"ה  29כ"ד  28כ"ג  27כ"ב  26כ"א 

 
 וגיבוש ערב לימוד

 סינון שמיעה בדיקת  ז-כיתות ו
  לכיתה א'

 ו'-כיתות א'
9:15-11:30 

 כנס סבים, סבתות 
 ונכדים

 בביהכנ"ס המרכזי
 ב'נוף איילון 

 
 חטיבה 

9:15-11:45 
 אבות ובנים

 במדבר
 

 8ה'  7ד'  6ג'  5 ב' סיון ראש חודש     4 א' 3 כ"ט יום ירושלים     2 כ"ח
 12:55סיום לימודים 

 

 12:55סיום לימודים 
 

 ח-כיתות ו
 תפילת שחרית חגיגית

 7:45בביהמ"ד בשעה 

 כיתה ו'
18:00 

 סיום סדר מועד 
 ערב עם ההורים

 

 נשא  

 15 י"ב  14י"א  13 י' 12  ט' 11 ח' איסרו חג 10ז'  חג השבועות 9ו' 

 איחודי כיתות 
9:00-12:00 

 ח'-טיול שנתי ז'
 רמת הגולן וחרמון

 

 בהעלותך
 

 שבת כיתה ה'
 במבוא חורון

 

 ו'-טיול שנתי ה'
  הגולןרמת 

 

 

 כיתה ד'
 מעמד

סיום חמישה חומשי 
 תורה

 22י"ט  21י"ח  20 י"ז 19ט"ז  18ט"ו  17י"ד  16י"ג 

 
 ח-כיתות ז

–טיול בר מצווה 
 נ"י חננאל אבנרי

 
 ב-טיול שנתי א

  נחל המערה

 ד-טיול שנתי ג
 המעיינותשביל 

 הרי ירושלים
 שלח לך 

 ירועים עתידיים מתוכנניםא
 )מומלץ לשריין המועד ולעקוב אחר העדכונים(

  'חמישי כ"ד סיוןיום  –סיור לכבוד בר המצוה של התלמיד היקר לביא סילון  –כיתה ז 

 'פר' חוקת, ג' תמוז. – שבת כיתה ז 

 'פר' בלק, י' תמוז. – שבת כיתה ח 

 'תמוז. די י"יום רביע – מסיבת סיום כיתה ח 

 תמונות מספרות...
 הזהב בקעת - בפלסטלינה סיפור עיצוב –מצעד הספרים 



 

 זכות הלימוד בשבת קודש
 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב אהרן קופמן ב'

 13:00 גנן משפ' –נוף אילון ב' 

 13:30 צרפתי 'משפ – שעלבים

 12:30 שרוןמשפ'  –מבוא חורון 

 9:30 משפ' כהן אילון –גמזו 

 הרב יצחק גרזון ג'
 13:00 בוכריס משפ' –נוף אילון ב' 

 12:45 אוריין משפ' – מודיעין

 הרב נועם שחור ד'

 12:30 בן ססימשפ'  – ישיבה

 12:30 לוי אלרואימשפ'  – שעלבים

 14:00 משפ' ממונוב –נוף איילון 

 13:00 דנינומשפ'  – מבוא חורון

 12:50 משפ' שנפס –נוף איילון ב'  הרב אריאל רוזנטל ה'

 מצעד הספרים
 

 תכנית ההעשרה לקידום ועידוד הקריאה. –אנו לקראת סיום מצעד הספרים 

 עוסקת במבצע קריאה מיוחד. –כיתה א' 

 בשיעור.קראה סיפורים ותמצתה אותם לפי הכללים שנלמדו  -כיתה ב' 

לו כתבה ו ,קראה אותו, בלה סיפורילקבוצות וכל קבוצה קהכיתה התחלקה בשבוע שעבר  –כיתה ג 
במיצג אותו מחישו וההסיפור מהו הקטע המייצג את קבוצה דנו והחליטו החברי  תעודת זהות.מעין 

וה כולנו תקו התלמידים השקיעו והכינו עם חדוות יצירה ועבודת צוות משותפת. .מפלסטלינה
 שהמהלך יגביר את חשק הקריאה הספרותית, הדמיון והיצירה בקרב ילדינו.

 עוסקת בהיערכות להצגת סוף שנה ייחודית. –כיתה ה' 

 עוסקת בהמחזת סיפור. –כיתה ו' 

 בשבוע הבא בעז"ה, סיום מצעד הספרים.
 זמני פתיחת הספרייה: בימי שני וחמישי,

 .10:00-10:15ח בין השעות -ולכיתות ז, 9:30-10:00ו בין השעות -לכיתות א

 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.

 הזה"ב פינת
 לקראת הקיץ הקרב ובא

 מה שבה למדנו על חשיבות הזהירות בדרכיםיולאחר שנה של

 אנו יוצאים ל......

 תחרות סיסמאות הזה"ב
 .כל ילד מוזמן לכתוב את סיסמאת הזה"ב שלו

 הזהירות בדרכים.זכיר לנו את חשיבות שיהסיסמא צריכה להיות משפט קליט וקצר 

 ��""בכביש אל תהיה יהיר כי אם זהיר מא:לדוג

 הטובה ביותר... ולבסוף תהיה תחרות הצבעה על הסיסמא

 אז קדימה למלאכה..

 .את הסיסמאות יש להביא לרב מרדכי

 !בהצלחה!!

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 אייר כ"א שמואל קלימיאלקנה 

 אייר כ"ד  יהודה לדר
 אייר כ"ד  איתמר רייבי



 

 'ח-'כיתות ז  



 

 

 'ו-'כיתות א


