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 לסיום השנה ...
עוצמת ההשפעה של לימוד הילדים
הגלות והגאולה – תלויים בלימוד התורה של הילדים!
גלות השכינה מירושלים – לא היתה אלא כשגלו הילדים!
גאולת השכינה וחזרתה לציון – תלויה דווקא בלימוד הילדים.
כדברי המדרש" :אמר רב יהודה ,בא וראה כמה חביבין תינוקות לפני

החביבים הנעלים במעלתם ,שומרי ישראל העושים מלאכת ה'
נאמנה ,המחזיקים את בית ה' ,הם המלמדים הנפלאים – מתוך
הקשבה לנפש הבנים ומתוך שאיפה לטעת ולחקוק בליבם מידות
טובות ,אהבת תורה ויראת שמים ,אשר יעמדו להם כאבן יסוד
להמשך חייהם בכל אשר יפנו בעז"ה.



הקב"ה – גלתה סנהדרין – ולא גלתה שכינה עמהם; גלו משמרות – ולא
גלתה שכינה עמהם; וכיון שגלו תינוקות – גלתה שכינה עמהם"

(איכה

רבה פ"א).
עוצמתנו – כנגד כל אויבינו – מלימוד התורה של הילדים! הם
העומדים בחזית האמיתית ,ובזכותם הקב"ה מצילנו!
כדברי דוד המלך ע"הִ " :מפִ י עוֹלְ לִ ים וְ ֹינ ְִקים יִ סַּ ְד ָּת עֹז לְ מַּ עַּ ן צו ְֹר ֶריָך –
ּומ ְתנ ֵַּקם" (תהילים ח ,ג).
לְ הַּ ְשבִ ית א ֹויֵב ִ
הבנים לומדי התורה – הם הבונים את ירושלים ומובילים את
הגאולה!
ּמּודי ה' " (ישעיהו נד ,יג) – ודרשו 'אל
כדברי ישעיה הנביא" :וְ כָּל בָּ ַּניְִך לִ ֵ
תקרי בניך אלא בוניך'.
אשרינו שזוכים אנו ,כהורים וכמחנכים ,המחנכים את ילדינו לתורה
וליראת שמים טהורה – ליטול חלק כל כך מרכזי ולהיות שותפים
בגאולת ישראל ,בבנין ירושלים ובחזרת השכינה לציון.
    

באים ולומדים בשמחה ובכיף
נוכחות הבנים והתמדתם בלימוד התורה גם בתקופת הקיץ ,עד
היום ,ערב ט' באב – לומדים .בשמחה .תמיד! – מפעימה ומשמחת
ביותר ,ומעידה על אהבת התורה ושמחת התורה הנטועה בליבם' .מי
יתן והיה לבבם זה להם ...כל הימים'!
    

השקעה עם פירות
בתלמוד התורה – כל תלמיד הוא בן יחיד!
לכל אחד מוענק יחס אישי ,חם ואוהב.
כל ילד העמל בתורה – עתיד להאיר את העולם בתורה ובמעשים
טובים .אנו משתדלים במהלך השנה לטפח כל אחד ואחד ,להעצים
את כוחותיו וכשרונותיו ,ולסייע לו להוציאם מהכח אל הפועל.
עם סיום השנה – זה הזמן להתבונן לאחור ,בבחי' "לב חכם לימינו",
ולראות מהיכן הגענו ולאן הגענו .מדהים לראות אלו צעדים עשה כל
אחד מהילדים – הן בידיעת התורה ,הן בבנין האישיות ובפיתוח דרך
ארץ בין אדם לחבירו ,והן בעבודת ה' בין אדם למקום.
הבנים הולכים ומתבגרים ,הולכים ונבנים ,בבנין פנימי אמיתי ,ולא
רק התבגרות חיצונית.
הקומה המשמעותית שנבנתה בנפש הבנים – נותנת לכולנו כח
להוסיף ולצפות לקומה הנוספת" .ילכו מחיל אל חיל".
    

תלמידינו  -בנינו
הערכתנו הגדולה לכל הצוות הנפלא ,כל אחד בחלקו המיוחד,
המשקיע את המירב במסירות יום-יומית עבור בניכם מתוך תחושת
שליחות קודש גדולה – המפקח ,צוות הוראה מתקנת ,צוות ההנהלה,
המזכירות ,אנשי התחזוקה ,צוות ההוראה ,ובפרט האחרונים









תודה לבורא עולם
מודים אנו לבורא עולם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו ,לראות
את בנינו-בניכם גדלים לתורה ,מידות טובות ויראת שמים ,בקדושה
ובטהרה ,ועל הברכה הרבה והסייעתא דשמיא הגדולה להם זוכים
כולנו בקיומו ובפיתוחו של תלמוד התורה.











איחולינו לצוות תשע"ט המסיים...
לרב יצחק גרזון ,העושה הפסקה מעבודתו המסורה והמשמעותית
כמלמד ,וממשיך בהוראה מקצועית בעברית ומקצועות קודש.
למורה זלץ ,לרב צורי קטן ולרב אריאל פילוסוף – עם סיום עבודתם
המסורה בתלמוד התורה.
לכולם אנו מודים מעומק הלב על המסירות ,האהבה והעשייה
הגדולה למען בנינו תלמידינו בתלמוד התורה!











מאחלים אנו לכל הצוות היקר של בית תלמוד תורה דביר –
התחדשות של כוחות להמשך בנין התורה והעשייה החינוכית בעוז
ובגבורה ,בחשק ובשמחה!











מברכים אנו אתכם ההורים ,שתזכו לרוות רק נחת ושמחה מבנכם,
ותזכו שיתקדש שמו ית' על ידיכם!
מברכים אנו את הילדים המתוקים והמאירים – שימשיכו להאיר
את העולם בשמחת התורה ולקרב הגאולה!
מברכים אנו את כל בוגרינו ,אשר זכו להיבנות באופן מיוחד בבית
הת"ת ,ומתוך כך להתקבל לישיבות המשך מעולות –
תזכו להיקלטות טובה ונעימה ,והמשך הצלחה ועלייה בכל
התחומים! בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו!











אנו תפילה שיצליח ה' דרכינו ,ישלח ברכה במעשה ידינו ,וישפיע
עלינו ברכה ברוחניות ובגשמיות ,ונזכה להיות שליחים נאמנים,
לחינוך בניכם-בנינו ,תינוקות של בית רבן ,שמכח זכות תורתם
תצמח הישועה השלימה במהרה בימינו!
בציפיה לישועת ה' השלימה בקרוב
"והשב העבודה לדביר ביתך"
בידידות רבה
הרב מיכאל











צוות תש"פ
זכינו ב"ה להתברך בצוות מדהים ,העובד במסירות והשקעה ללא
גבול .ואלו הם מלמדי כיתות היסודי והרמי"ם של החטיבה לתש"פ:

כיתה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח

המלמד
הרב חיים הלוי
הרב רועי בן ישעיהו
הרב אהרון קופמן
הרב נועם שחור
הרב דוד קויתי
הרב אריאל רוזנטל
הרב אושרי ורהפטיג
הרב דביר עזאני

ברוך הבא וברכת הצלחה רבה לרב רועי בן ישעיהו ,מלמד כיתה ב'.

מה בתמונה?


יום שכולו תורה לכיתות ד' ,בשיתוף ההורים!
 פעילות כתיבת סת"ם!

מזל טוב לבר המצווה של:
כ"ב מנחם אב
נתנאל שוורץ
מזל טוב ליום ההולדת של:
ד' מנחם אב
אורי אינטרקט
ט"ו מנחם אב
איתן שלום
י"ד מנחם אב
גלעד בר נס
י"ז מנחם אב
יהודה שוקרון
אבישי גיל ברוקטל כ' מנחם אב
כ"ב מנחם אב
יעקב אביחי כץ
כ"ג מנחם אב
מאור שלום עזר
כ"ה מנחם אב
ישי ארזי
כ"ה מנחם אב
מרדכי חלימי
כ"ה מנחם אב
אריאל שוב
אברהם אלקנה סלע כ"ו מנחם אב
כ"ז מנחם אב
יאיר וינמן
כ"ז מנחם אב
חיים טורצקי
אמיתי פרידלנדר כ"ז מנחם אב
כ"ז מנחם אב
נוה שלום קויתי
כ"ח מנחם אב
אליה מחפודה

סיומים!
כיתה א' – סיימה חומש בראשית
כיתה ב' – סיימה חומש שמות וזכתה לסיים את פרשת צו בחומש ויקרא.
סיימה בנביאים ראשונים את ספרי יהושע ושופטים.
כיתה ג' – סיימה חומש במדבר וזכתה לסיים את פרשת דברים.
וכן סיימה את ספרי שמואל א'-ב'.
כיתה ד' – סיימה חמישה חומשי תורה! וזכתה לסיים במשנה את מסכת ברכות.
וכן סיימה את ספרי מלכים א'-ב'.
כיתה ה' – סיימה במשנה מסכתות מסדר מועד :שבת ,פסחים ,ביצה ,יומא ,מועד
קטן ,ומגילה .וכן ספרי תרי עשר :צפניה ,חגי וחבקוק.
כיתה ו' – סיימה במשנה את סדר מועד ,וזכתה לסיים מסכת סנהדרין וחלק ממסכת
מכות .וכן ספרי כתובים :דניאל ,עזרא ,נחמיה ומגילת אסתר.
כיתה ז' – סיימה במשנה מסכתות בבא קמא ,בבא מציעא ,בבא בתרא ,ורוב מסכת
סנהדרין .ובגמרא פרק שלישי (המפקיד) בבא-מציעא.
כיתה ח' – סיימה במשנה את סדר נזיקין .בגמרא זכתה לסיים את פרק שלישי
(המפקיד) בבא-מציעא ,ובקיץ פרקים א'-ב' ממסכת מכות! ובנביא – דברי הימים ב'.

ניתן להקדיש לימוד לרפואה או לעילוי נשמת
השבוע למדנו –

לרפואה שלימה:

אברהם בן מלכה סולטנה * ישי בן תמר אפרת * רימון יעקב בן אניטה חנה * ניסים מאיר בן דינה * בת-שבע בת שושנה * שלום בן הרב
עובדיה.

לעילוי נשמת:

שרה (זהרה) בת ר' אהרן ונעמי * רחל בת דוד שלמה * סלמה סעדה בת מרים ואהרון * צירל בת שלמה צבי ורחל * אברהם בן יעקב אשר
* אמיתי בן שרה * יעקב בן צבי * חיים בן שמחה * דב בן גרשון אליהו

בשבועות הקרובים נלמד לעילוי נשמת:

טובה בת ר' דוד נחום * אברהם שמואל בן אליעזר * חנה בת ישועה אליהו * בכור בן חוה * שמואל אלעזר בן נתן * ר' דוד יוסף בן ר' חיים
ברוך * רחל בת שלמה אלחנן * זכיה בראזני בת זבדה * אברהם ציון בן ריינא * אירן אסתר בת המינה * מרדכי בן ניסים * מאיר סימן
טוב * מינה בת סושה * שמחה בת יעקב * גיא ז"ל בן דוד ואסתר דליה * ישראל בן זרירה * דוד זלמנוביץ בן אלתר אברהם ישראל * צבי
אריה בן ר' זאב הכהן * שלמה סיגוב בן טובה ואברהם סיגוב * שרה גולדא בת משה * אהרון בן בנימין דוד * מיכה בן שלמה דוד.

ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

מהנעשה בתלמוד התורה /

הרב אריאל רוזנטל

הורים יקרים!
בסיומה של מחצית זו ובסיומה של השנה אנחנו מתרגשים להביט לאחור ולראות את ילדיכם פורחים ועולים
במעלות הקדושה והיראה .בד בבד ומתוך לימוד התורה זוכים אף לראות את נפשם של הילדים פורחת ועולה .לשם
כך עמלנו רבות על מנת לתת חוויות קודש ,חוויות חיבור לארץ ישראל ולעם ישראל .חוויות שבסופו של יום יעצבו
את דמותם של בניכם-בנינו לגדול בבריאות הנפש ובייראת שמיים טהורה.
נציג לפניכם חלק מהפעילויות שהיו במחצית זו:
ליל סדר לסיום פסחים  קישוט התלמוד תורה בנושא "גמילות חסד"  טיול ג-ד בעקבות דוד המלך  -שפלת יהודה
הרמב"ם היומי אירוע אזורי – יער המגנים ,ניווט ספורטיבי ותחנות בנושא מצוות התלויות בארץ בשיתוף מכון התורה
והארץ תענית דיבור אפיית אזני המן  לקראת פורים קטן הרקדה וחלוקת אוזני המן  לימוד בוגרים צעירים בנושא:
החסד  טיול א-ב הר יעלה ומערת שורק (הנטיפים)  כיתות ז'-ח' טיול לילי – אבות ובנים  שמ"ע ב"ם מעמד סיום מידות
 תחנות ספורטיביות ע"י ז' תחנות ספורטיביות ע"י ח'  הקיוסק  כישרונות צעירים הופעה לילדי כיתתם  איסוף כסף
ומזון למתן בסתר (מטעם חסד מודיעין)  שדרוג מצפה הנצחה בקיבוץ  אלישע בירנבאום גדול נגני הגיטרה! סדנה ייחודית
– המוזיקה אל תוך הנפש והרקדה לכל הכיתות " פיתקא טבא" – פרוייקט כתיבת פתקאות טובות על החבר  גמד וענק –
בין הכיתות – הכנת ארוחת בוקר לכיתה השנייה  טיול כיתות ז'-ח' נחל תבור  איסוף ממתקים למשלוחי מנות לחולים
(מטעם הת"ת)  תרגיל מוס"ח ארצי במתווה רעידת אדמה  שיחה' :על הניסים' ניסים מצוק איתן – יאיר בן דוד  הצגת
הכיתות החונכות הצגת סיפור המגילה  הכנת מאפים למשלוחי מנות  אריזת משלוחי המנות לבי"ח 'אסף הרופא'  קבלת
שבת – שבת זכור  משחק מלמדים-תלמידים  קניית ואריזת מצרכי מזון למתן בסתר  תחפושות  שוק פורים  קיוסק
 חלוקת מצרכי מזון מתן בסתר לנזקקים  שיחה הרב קטן  מעמד תפילה מעומק הלב בביהמ"ד  מבצע קמחא דפסחא
 כיתות ז'-ח' טיול לילי – אבות ובנים  ברכת האילנות בת"ת  שו"ת הלכות פסח עם הרב זכריה בן שלמה  יום התחזקות
בלימוד תורה  חטיבה עליה לרגל לירושלים ממבוא חורון ועד הכותל המערבי  שיחה לקראת חג הפסח  קבלת שבת
הגדול  ליל סדר כיתתי  סדנת אפיית מצות  חידון הלכות פסח  יום הזכרון לשואה ולגבורה  -הכנה כיתתית ליום
השואה  מעמד בבית המדרש ושיחה של מר פריש  שבת כיתה ו'  יום העצמאות  -לימוד בוגרים וצעירים  טקס יום
הזכרון  תפילה חגיגית  שיחה בענייני דיומא וריקודים  כנס סבים ,סבתות ונכדים בביהכנ"ס המרכזי שלב ב'  חטיבה
אבות ובנים  סיום סדר מועד ערב עם ההורים  טיול שנתי ז'-ח' רמת הגולן וחרמון  טיול שנתי ה'-ו' רמת הגולן  מעמד
סיום חמישה חומשי תורה  כיתות ז-ח סיור ביפו בעקבות הרב קוק ,מוזיאון הלח"י ,פארק גני יהושע  שבת כיתה ה' 
טיול שנתי א-ב נחל המערה  טיול שנתי ג-ד שביל המעיינות נריה  פמי בריאות – תזונה נבונה ובריאות גופנית  טיול עמק
המעיינות – אופניים ח – ז  יום פטירת הרב מרדכי אליהו זצ"ל  הכרזת מבצע נסיעה לקברי צדיקים  +חלוקת הפרסום
על הקיץ  פעילות מתנפחים  קבלת שבת כיתתית  שבת כיתה ז'  פעילות מחנך  מסיבת סיום חומש שמות  פעילות
יער בשטח  על האש כיתתי נקניקיות ,לחמניות ,מרשמלו ,קטשופ ופוייקה  נסיעה לימית   2000יום צ'ופר  יום
שכווווווולו  שבת כיתה ח'  בריכה  2Xפיינטבול צבע  ו'-ז' סיור תפילין לחברון  מסיבת סיום כיתה ח  יצירה
מהטבע  פעילות צוות פארק מנהיגות באריאל  לימוד בוגרים צעירים  בועות סבון א-ד   ODT פעילות מחנך 
פעילות זהירות בדרכים  לייזר צ'אלנג'  סופר סתם – הרב הירשפלד  נסיעת הסיירת לקברי צדיקים  בניין בלגו –
ביהמ"ק  שף צעיר/בוגר 

הורים יקרים ,רשימה זו היא מילים!
מאחורי כל אירוע ופעילות עומדת חשיבה רבה ורצון עז לתת את ה 100%לבניכם היקרים.
וכאן המקום להודות לרב מיכאל היקר מהנל הת"ת על כל השקעתו ימים ולילות כפשוטו להאהיב ולתת ולרומם
את בניכם מתוך חשיבה עמוקה ומתוך מסירות נפש ממש.
כמו כן תודה למוציא והמביא הרב מרדכי היקר שטרח ללא לאות להרים את הפעילויות ולסייע בכל אשר ניתן.
וכמובן לצוות המלמדים המסור שהיה שותף אמת לדרך ובשילוב כוחות ודיבוק רעים עלתה לה שנה נפלאה לתלמידי
התלמוד תורה.
יישר כח ושנת לימודים תש"פ פוריה,
הרב אריאל רוזנטל

