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  חית או מ ?    

 הזכות להתמסר
 .)ברכות(עצמו עליה  ממיתאלא במי ש אין דברי תורה מתקיימין

 בהם", ולא שימות בהם! וחי? הרי נאמר: "?מדוע

על פי רוב משתמט האדם מעשיית מצוות ומלימוד תורה, בטענה  –אלא 

שאין לו פנאי, אבל כשמגיע זמנו להיפטר מן העולם, אז מניח האדם את 

אלא במי  הכל ומתפנה מעסקיו, וזהו מה שאמרו: אין דברי תורה מתקיימין

שממית עצמו, דהיינו שמעלה במחשבתו שעתיד למות, ואז כבר מוצא לו 

 )חפץ חיים(מן פנוי ללמוד תורה..   ז

                     
 המחיר שווה!

ר' אפרים מרגליות עשיר גדול היה ובעל עסקים רבים, אבל בשעה שעסק 

 בתורה היה מסתגר בחדרו, ולא היה נפנה לשום עסק.

ואם פעם בשעת לימודו, באה אשתו והודיעה לו שסוחרים גדולים באו אליו, 

לא יפנה אליהם מיד, ילכו להם ויפסיד סכום כסף גדול. השיב לה: בשעה 

צריך להיות כמו מת לגבי ענייני העולם הזה,  –שאני יושב ועוסק בתורה 

 "אדם כי ימות באוהל".

ר בשמחה: ברוך השם, אחר כך, כשנודע לו הסכום הגדול שהפסיד, אמ

 )אמרי חן(   ששילמתי כמה אלפי רובלים בעד דף גמרא.

                     
 זה להתמסר! –'להמית עצמו על התורה' 

 הוא זוכה לחיים האמיתיים! –ומי שמתמסר לתורה 

 זוכה לדביקות אמיתית בתורה! –ומי שמשקיע מהונו עבור התורה 

                     

 לחזק התורה –החובה והזכות 
ֱעַרְכנּו : "... )שמירת הלשון שער התבונה פרק ה(כתב החפץ חיים  הֶּׁ ל ַמה שֶּׁ ְוִהנֵּה ִמכָּ

ל ַהִחּיּוב  ת ֹגדֶּׁ ִבין אֶּׁ א ְלהָּ ילָּ ִהיא ִעַקר ַהֹכל, נּוַכל ִממֵּ ה שֶּׁ ל ַמֲעלֹות ַהּתֹורָּ ְבֹגדֶּׁ

ֹּלא ִּתמֹוט. ה שֶּׁ  ְלַהֲחִזיק ַהּתֹורָּ

ל ְוֹלא  ם, ְבַוַדאי ְצִריִכין ַעל כָּ עֹולָּ ם ְטרּוִדים ְבִעְנְינֵּי הָּ הֵּ ֲאנִָּשים, שֶּׁ ן הָּ י אֹותָּ עֵּ ִמבָּ

ה,  ל ִבּטּול ַּתְלמּוד ּתֹורָּ ֹענֶּׁש ַהַמר שֶּׁ ל מֵּ י ְלִהנָּצֵּ ה ְכדֵּ דֹול ַהזֶּׁ ן ַהגָּ ִעְניָּ ז בָּ רֵּ ִנים ְלִהְזדָּ פָּ

נּו יֹונָּה ְבִאגֶּׁ  ַתב ַרבֵּ כָּ ֹענֶּׁש ְכמֹו שֵּ ל ִמן הָּ ה ְלִהנָּצֵּ רֹוצֶּׁ ה ְלשֹונֹו: הָּ ה ְוזֶּׁ ת ַהְּתשּובָּ רֶּׁ

ה,  דֹול ַהזֶּׁ ֹון ַהגָּ עָּ י ַהַמר ְוהֶּׁ י ַהַתְלִמיִדים ְוָהַרָבִנים ְוכּו', ְכדֵּ ּק ְבָצְרכֵּ ִיְתַעסֵּ

ַיַעְמדּו ְבִעירוֹ ְוִיְהיּו עוְֹסקים ַבתוָֹרה ַעל ָידוֹ. ְרשּו ַרַז''ל בְ  שֶׁ ָאַמר ּופֵּ ה שֶּׁ ִסְפִרי: זֶּׁ

תּוב  ץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבּה'': (יח, משלי ג)ַהכָּ א ''עֵּ לָּ יהָּ ֹלא נֱֶּׁאַמר אֶּׁ , ְללֹוְמדֶּׁ

ִנים. ַרבָּ י ַהַּתְלִמיִדים ְוהָּ ם ַמֲחִזיִקים ְידֵּ הֵּ  ''ַלַמֲחִזיקים'', שֶּׁ

לָּא  ם ְבַעְצָמם לוְֹמדֵּ אֶּׁ הֵּ י ִמְצוֹת ֲאִפּלּו אוָֹתן ָהֲאָנִשים, שֶׁ י ַהתוָֹרה ּוְמַקְימֵּ

ת ַהתוָֹרה ם ְלַהֲחִזיק אֶׁ ן ִחיּוב ָגדוֹל ֲעלֵּיהֶׁ ל, ַגם כֵּ ם ְבִיְשָראֵּ י הֵּ או ֲהרֵּ , ְוִאם לָּ

נּו יֹונָּה  ַתב ַרבֵּ כָּ לֹום, ְכמֹו שֶּׁ ה ַשַער ג' אֹות י''ט)ִבְכַלל ָארּור, ַחס ְושָּ י ְּתשּובָּ ם (ְבַשֲערֵּ  ְבשֵּ

סּוק  ד (כו, דברים כז)ַהִסְפִרי ַעל ַהפָּ נָּה ְוִלמֵּ ַמד ְושָּ לָּ ם שֶּׁ ִקים'', ָאדָּ ר ֹלא יָּ : ''ָארּור ֲאשֶּׁ

ה ּוַבִמְצֹות  ק ַבּתֹורָּ עֹוסֵּ י הָּ דֹו ֹכַח ְלַהֲחִזיק ְידֵּ ש ְביָּ ה, ְויֵּ ת ַהּתֹורָּ ִרים ְוִקּיֵּם אֶּׁ ַלֲאחֵּ

י הּוא ִבְכַלל ''ָארּו ֱחִזיק, ֲהרֵּ ר ֹלא יָּקים''.ְוֹלא הֶּׁ  ה(ה, , שער התור)שמירת הלשון  "ר ֲאשֶּׁ

                     
 איך נחנך לתורה?

החדרת החינוך לילדינו לחיות את הערך של מעלת התורה, ואהבת התורה 

עיקרה איננה רק על ידי חינוך המעודד את הלימוד ומלווה אותו; אלא  –

את ההתמסרות של ההורים  –עיקרה היא בחוויה שהילדים חווים סביבם 

שלהם לתורה, את האכפתיות לכל צורך של תורה, את תשומת הלב והדאגה 

 לכך שתלמוד התורה יצליח ויפרח.

ה ַגם: ")שם(וכמו שכתב החפץ חיים  ִנים טֹוִבים ּוְקדֹוִשי ְוזֹוכֶּׁ ה ְלבָּ ן ֲעבּור זֶּׁ  ם".כֵּ

                     
 !תורה-העצומה לתלמודכם אשרינו שזכינו השבוע לראות את אהבת

זכה להעצים את הדביקות שלו  –נרתם ותרם  –פיין מקבכל אחד שהשתתף 

רק  –תורה, זכה להגדיל את אור התורה, והחלק שנחסר לו מהונו ומאונו ב

, מתוך והעצים את חיבור ילדיו להכיר בערכה של תורה  הוסיף לו חיים!

 אשרי הזוכים!!!  ראיית התמסרותכם להצלחת הת"ת
בת שלום ומבורך! הרב מיכאלש

 
 !שותפים יקריםהורים ו

 ריגשתם וחיממתם את ליבנוממש 

בהירתמותכם ובתרומתכם להצלחת 

והגדלת אור התורה בעם ישראל, הבל 

פיהם של תינוקות של בית רבן, עליהם 

 !עומד העולם

 בפרט כל מי שהשקיע מאמצים וזמן יקר,

 !ונרתם בעוז למען המטרה הקדושה

 ! ת ו ד ה – הלב אומר

בטוחני, שעצם ההתגייסות וההתאחדות 

עשתה  -לפעול למען תורת ילדי ישראל 

 !נחת רוח גדולה מאוד לקב"ה

בזכותכם ובעז"ה נזכה להרחיב את 

אהלה של תורה ולהנציח את זכרו של 

 .בוגרנו היקר נפתלי פרנקל הי"ד

 !!שלכםשלנו...  אשריכם!!

              בנים'.יחד 'בונים למען ה

תבורכו בשפע גדול ברוחניות, בגשמיות 

                         !ובכל מילי דמיטב

                     בידידות והוקרה רבה

 דבירת"ת וכל בית , הרב מיכאל

 

 .זמין להשלמת תרומות בימים הקרובים אתר הקמפיין

https://members.smoove.io/lk0itdnnxdnmie6q6jstxgn7gioy48rgnmqo5rabqm1kgbyn9f1rryd.ashx


 רוזנטל הרב אריאל/      התורה בתלמוד מהנעשה
 

 ד'-ג' כיתות –טיול שנתי 
ד' לטיול שנתי בשביל -ון יצאו ילדי כיתות ג'ביום רביעי כ"ג סי

 המעיינות ובמסלול גיבורי התנ"ך בין היישוב נריה לטלמון.

התלמידים נהנו מחבלי ארץ אבותינו שמעו סיפורים מרתקים 

והצגות וחיזקו את האחזותינו בארצינו הקדושה. רואים אנו כזכות 

י ארצינו ולתת לילדים תחושת שליחות גדולה לטייל ולחזק את בונ

לאחר מכן הוקפצו  וחלוציות באהבת ארץ ישראל הקדושה.

ונהנו רגליהם שכשכו דים לבריכות ענר ליד היישוב נריה, התלמי

 במיימי ארצינו הפוריה.

נסעו לרב נועם מחנכם האהוב לארוחה כיתה ד' תלמידים לסיום, 

 מפנקת בביתו לקראת סיום השנה 

 וגדושים בהנאה ושמחה.התלמידים חזרו מלאים 

 
 כיתה ז' –טיול בר מצוה לביא סילון 

ן יצאו תלמידי כיתה ז' לטיול בר מצווה של ביום חמישי  כ"ד סיו

לביא סילון לפארק המעיינות ליד בית שאן. התלמידים נהנו מרכיבה 

על אופניים בפארק מלא מעיינות ומשולב בנוף מרהיב ושמחו 

 המצווה. ושימחו את לביא היקר לרגל בר

  !המצוה-לבר מזל טוב ללביא סילון

 
 כיתה ח' –טיול סיום 

ן יצאו יחד עם כיתה ז' אף תלמידי כיתה ח' ביום חמישי כ"ד סיו

לטיול סיום שנה לפארק המעיינות שם נהנו אף הם מטיול אופניים 

מושקע והתרעננו לקראת המשך לימוד התורה והתגדלות בקדושה. 

 ח'. טיול זה מהווה טיול סיום של כיתה

 יהי רצון שימשיכו לעלות ולהתעלות בכל אשר יפנו.

 
 יום פטירת הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ן נערך לימוד וכינוס לכבוד יום ההילולה של מרן ביום שישי כ"ה סיו

אליהו זצוקלל"ה. מרדכי קדוש ישראל אביהם של ישראל הגאון הרב 

התלמידים שמעו והתעצמו מגדולת דמותו ודרכו בקודש של הרב 

 קו במידותיו.ונדב

 
 התכנסות לקראת הקיץ

ן התכנסנו כולנו בבית המדרש לשמוע ולהתחזק ביום שישי כ"ה סיו

לימוד הקיץ. אין ערוך  –לקראת הלימוד הגדול והקדוש של השנה 

לכל הילדים הצדיקים שלנו שמתמידים ולומדים בקדושה ובגבורה. 

 ונהנים מכל טוב בימים אלו!

 

 ,הורים יקרים ,פה המקום לחיזוקכם

להשתדל בימים אלו לא לצאת לטיולים שיפגעו חלילה בלמידתו 

 ,של בנכם

ולעודדו להגיע יום יום בשמחה גדולה ללמוד את תורתנו  

 הקדושה!

הקיץ  לוח פעילויות אתלילדים היקרים במהלך הכינוס הראנו 

והדגשנו להם כי לימוד התורה הוא העיקר והפעילויות באות לשמחם 

 ולחזקם בלימוד בימים אלו. 

כלל הפעילויות הכתובות בדף המיוחד שקיבלו הילדים יתקיימו 

 אי"ה ובהשתדלותינו. ופעילויות רבות מתוכננות אף מעבר לדף זה. 

  שלו בטבלה שחולקה תלמיד מסמן לעצמו את ימי הנוכחותכל ,

 .על הטיול לקברי צדיקים בסוף תקופת הקיץ הגרלההעבור 

 

בות ודמים מרובים וחשיבה מרובה תלמוד תורה משקיע שעות רה

ינו בלימוד והתמדת על מנת לשמח ולעודד את רוחם של תלמיד

 התורה הקדושה.

יהי רצון שבשיתוף פעולה שלנו ושלכם הורים יקרים תצא הברכה 

 וכל התלמידים יתמידו עד ט' באב ללא חיסורי הגעה.

 
אלי אביגי בת"ת –קוסם בינלאומי   

תורה לשמח את המתמידים הקדושים שלישי הגיע לתלמוד ביום 

.   התלמידים קוסם  שזכה פעמיים בתואר הבינלאומי ואלוף הארץ

נהנו ממופע מדהים והקוסם לימד אותם כיצד הקסמים עובדים 

 וכמה חשוב להמשיך ולהתמיד וללמוד וכך להצליח.

 
 יום מתנפחים

ביום רביעי הגיעו לתלמוד תורה חברת מתנפחים לשמח את הילדים. 

 –הילדים קפצו, נהנו, שיחקו, התגבשו. כדברי אחד המפעילים 

"תקשיב כזו דרך ארץ עוד לא ראיתי"... ואף לקח על עצמו והניח 

 פעם ראשונה תפילין על ידי תלמידי כיתה ו' הצדיקים!!

לסיום תלמידי החטיבה נהנו עם המתקנים אף בשילוב מים ומשחקי 

 גיבוש.

ל פני התלמידים הצדיקים היה כיף גדול לראות את השמחה ע

 ובאיזה חשק הם הגיעו ביום חמישי ללמוד ביום שכולו תורה!

 

לסיום לכבוד הקיץ הוצבה בתלמוד תורה מכונת ברד שבימים  

 מסויימים תתן לתלמידים משב רוח מרענן לנפש עייפה 

 שבת שלום ומבורך!

הרב אריאל

  

 בשבת קודשזכות הלימוד 

 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב אהרן קופמן ב'

 13:00 בקמשפ'  –' אנוף אילון 

 13:45 משפ' ישראל מאיר כהן –נוף אילון ב' 

 13:30 קיימשפ'  –ישיבה 

 13:30 אהרונימשפ'  –מבוא חורון 

 הרב יצחק גרזון ג'
 12:30 יום טובמשפ'  –שעלבנים 

 13:00 אליהומשפ'  –מודיעין 

 הרב נועם שחור ד'
 13:30 דנינומשפ'  –מבוא חורון 

 12:45 שלוםמשפ'  –שעלבים 

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

 13:30 וינוגרד משפ' –שעלבנים 



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

 תשובות. 3 –ג -כיתות א – להשתתפות בהגרלה

 כל התשובות. –כיתות ד ומעלה 

 את פתרון החידות יש לכתוב בכתב ברור ולהניח בתיבה,

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

 ומה קרה בעקבות מותה? ,איפה נקברה מרים.1

 מי עוד מת בפרשה, וכיצד מת?.2

 מי נלחם בישראל ושב ממנו שבי?.3

 מה ה' עשה לעם אחרי שהתלוננו עליו?.4

 כדי לטהר טמא מת?התנאים מה .5

 בהצלחה רבה !! הראל בן דוד, כיתה ח'

  

 מזל טוב ליום ההולדת של:
  סיוון חכ" בארי כהן

  ב' תמוז ישראל יואל קופמן
  ג' תמוז אמיתי בוזנח

  ג' תמוז זכאי-יהודה ידידיה בר
  ג' תמוז אשר שפר

 או לעילוי נשמת לימוד לרפואהלהקדיש ניתן 
 –השבוע למדנו 

 לרפואה שלימה:

 מאיר יסים* נ חנה אניטה בן יעקב רימון*  אפרת תמר בן ישי*  בימנו שרה בן אימרי* נפתלי בן נעמה *  גיטל בן מנחם אלימלך

 עובדיה. הרב בן שלום*  שושנה בת שבע-בת*  דינה בן

 לעילוי נשמת:

 בן שרון*  יהודה יעקב בן אליעזר*  הכהן ראובן בן עזריאל* יוסף בן זוהרה *  דב ישראל בן יעקב*  משה מאיר בת חיה שרה

נתן אהרן  .דב בן מרדכי הלל*  טבל דוד בן זאב' ר*  הלוי יצחק ברוך בן מנדל מנחם*  אליהו מאיר בן ליב חיים הרב*  מרים

 אמל קטי אליהווולף בן שיינדל* שלום בן יחיא סעיד הלוי* אהרון שלמה הלברשטט בן יהודה* חיים בן משה* 

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 של: לבר המצוהמזל טוב 
  ד' תמוז ידידיה וקנין

  ' תמוזה דוד משה אביבי
  ' תמוזה יוסף שלום עזאני

  ' תמוזו איתן שמואל גנן
  ' תמוזז נחשון אליה ליברמן

  ' תמוזט שמואל מלכה
 

 של: לבר המצוהמזל טוב 
  ' תמוזה דביר הנדלר

  ' תמוזז לורבררעי 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה בתמונה?
 'המעיינות ליד נריהשביל  –ד' -טיול ג 

 'מצוה לביא סילון נ"י, בר  –ח' -טיול ז

 המעיינות.פארק  – וטיול סיום כיתה ח'.

  לזכרו של מרן הגר"מ אליהו מעמד

 זצ"ל, וכינוס לקראת הקיץ.

 פעילות מתנפחים 

 פעילות קוסם 

  ברדכוסות חלוקת 

 הזה"ב פינת
 לקראת הקיץ הקרב ובא

מה שבה למדנו על חשיבות יולאחר שנה של

 הזהירות בדרכים

 אנו יוצאים ל......

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

הסיסמא צריכה להיות משפט קליט וקצר 

 הזהירות בדרכים.זכיר לנו את חשיבות שי

ה ולבסוף תהיה תחרות הצבעה על הסיסמ

 הטובה ביותר...


