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 חה'תשע" ' אבחי שיום ש בס"ד
 

 הורים יקרים, ה' עמכם !

 מלימוד התורה ! –העוצמה 
 

 עוצמת ההשפעה של לימוד הילדים

 תלויים בלימוד התורה של הילדים! –הגלות והגאולה 

 לא היתה אלא כשגלו הילדים! –גלות השכינה מירושלים 

תלויה דווקא בלימוד  –גאולת השכינה וחזרתה לציון 

 הילדים.

"אמר רב יהודה, בא וראה כמה חביבין  כדברי המדרש:

ולא גלתה שכינה  –גלתה סנהדרין  –תינוקות לפני הקב"ה 

כיון שגלו ולא גלתה שכינה עמהם; ו –; גלו משמרות םעמה

 .)איכה רבה פ"א( "גלתה שכינה עמהם –תינוקות 
 

מלימוד התורה של הילדים!  –כנגד כל אויבינו  –עוצמתנו 

 הם העומדים בחזית האמיתית, ובזכותם הקב"ה מצילנו!

ן "כדברי דוד המלך ע"ה:  עַּ ְדתָּ ֹעז ְלמַּ ִמִפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיסַּ

ְשִבית אֹוֵיב ּוִמְתנֵַּקם –צֹוְרֶריָך   .)תהילים ח, ג(" ְלהַּ
 

הם הבונים את ירושלים ומובילים  –הבנים לומדי התורה 

 את הגאולה!

נִַּיְך ִלּמּוֵדי : "כדברי ישעיה הנביא ל בָּ  – )ישעיהו נד, יג(ה' " ְוכָּ

 'אל תקרי בניך אלא בוניך'.ודרשו 

 

המחנכים את זוכים אנו, כהורים וכמחנכים, אשרינו ש

יטול חלק כל כך ל –ילדינו לתורה וליראת שמים טהורה 

מרכזי ולהיות שותפים בגאולת ישראל, בבנין ירושלים 

 ובחזרת השכינה לציון.

                     
 

 

 באים ולומדים בשמחה ובכיף

נוכחות הבנים והתמדתם בלימוד התורה גם בתקופת הקיץ, 

ה מפעימ –לומדים. בשמחה. תמיד!  – ערב ט' באבהיום, עד 

ומשמחת ביותר, ומעידה על אהבת התורה ושמחת התורה 

 הנטועה בליבם. 'מי יתן והיה לבבם זה להם... כל הימים'!

                     

 

 השקעה עם פירות

 כל תלמיד הוא בן יחיד! –בתלמוד התורה 

 לכל אחד מוענק יחס אישי, חם ואוהב. 

עתיד להאיר את העולם בתורה  –כל ילד העמל בתורה 

ובמעשים טובים. אנו משתדלים במהלך השנה לטפח כל 

אחד ואחד, להעצים את כוחותיו וכשרונותיו, ולסייע לו 

 להוציאם מהכח אל הפועל.

זה הזמן להתבונן לאחור, בבחי' "לב חכם  –עם סיום השנה 

לימינו", ולראות מהיכן הגענו ולאן הגענו. מדהים לראות 

הן בידיעת התורה, הן  –דים עשה כל אחד מהילדים אלו צע

בבנין האישיות ובפיתוח דרך ארץ בין אדם לחבירו, והן 

 בעבודת ה' בין אדם למקום.

הולכים ומתבגרים, הולכים ונבנים, בבנין פנימי הבנים 

 אמיתי, ולא רק התבגרות חיצונית.

נותנת לכולנו  –הקומה המשמעותית שנבנתה בנפש הבנים 

 "ילכו מחיל אל חיל". להוסיף ולצפות לקומה הנוספת. כח

                     

 

 בנינו -תלמידינו 

כל אחד בחלקו לכל הצוות הנפלא, הגדולה הערכתנו 

עבור יומית -במסירות יוםמשקיע את המירב ההמיוחד, 

צוות המפקח,  –מתוך תחושת שליחות קודש גדולה בנכם 

 אנשי התחזוקה,המזכירות, , ההנהלהצוות הוראה מתקנת, 

צוות ההוראה, ובפרט האחרונים החביבים הנעלים 

במעלתם, שומרי ישראל העושים מלאכת ה' נאמנה, 

מתוך  –הנפלאים המלמדים  המחזיקים את בית ה', הם

בליבם ולחקוק לטעת ומתוך שאיפה הקשבה לנפש הבנים 

אהבת תורה ויראת שמים, אשר יעמדו להם מידות טובות, 

 כאבן יסוד להמשך חייהם בכל אשר יפנו בעז"ה.
 

לרב אילן, סגן המנהל, על עבודתו המסורה תודה מיוחדת 

לקידום ושכלול הת"ת בכל  ובענווה עם כל הלב והנשמה

ניצוחו על הפעילויות החברתיות, בקיץ . ובפרט על התחומים

 ה' חילו ופועל ידיו תרצה" !. "ברך ובמהלך כל השנה כולה

                     

 

 תודה לבורא עולם

ם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, מודים אנו לבורא עול

ויראת  , מידות טובותבניכם גדלים לתורה-לראות את בנינו

ה והסייעתא שמים, בקדושה ובטהרה, ועל הברכה הרב

ובפיתוחו של בקיומו כולנו זוכים דשמיא הגדולה להם 

 תלמוד התורה.

 

 –מאחלים אנו לכל הצוות היקר של בית תלמוד תורה דביר 

 ההתחדשות של כוחות להמשך בנין התורה והעשיי

 החינוכית בעוז ובגבורה, בחשק ובשמחה!
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 טהיערכות לשנה"ל תשע"

 

 בצוות מדהים, העובד במסירות והשקעה ללא גבול.זכינו ב"ה להתברך 

 כאסיפת הורים כיתתית. –תעודכנו בשיבוצי המלמדים, ובתאריך למפגש עם המלמד  –בעז"ה במהלך ימי 'בין הזמנים' 

 יישלחו אי"ה היום בדוא"ל. –רשימות ספרי לימוד 

 

                     

 

 מבצע "שש אנכי על אמרתך"

על ידי הצוות שהתמסר ללימוד בתקופה זו  –בית הת"ת פתוח להמשך התמדה, לימוד 'תורה לשמה'  –במהלך 'בין הזמנים' 

 להחיש את גאולתם של ישראל! –עם תוכנית העשרה מיוחדת 

  מגוונים מידי יום!יצ'ופרו בעידודים גם המתמידים 

  9:00-11:50ובימי שישי בין השעות  .9:00-12:45יתקיים בין השעות מידי יום הלימוד. 

 .חולקה היום לבניםפירוט התוכנית 

                     

 

 שתזכו לרוות רק נחת ושמחה מבנכם, ותזכו שיתקדש שמו ית' על ידיכם!ההורים, מברכים אנו אתכם 

 שימשיכו להאיר את העולם בשמחת התורה ולקרב הגאולה! –מברכים אנו את הילדים המתוקים והמאירים 

 בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו! –מברכים אנו את כל בוגרינו, חדשים וותיקים... 

 

נזכה להיות שליחים וברוחניות ובגשמיות, שלח ברכה במעשה ידינו, וישפיע עלינו ברכה דרכינו, יה' שיצליח תפילה אנו 

 בימינו! במהרההשלימה תצמח הישועה שמכח זכות תורתם , , תינוקות של בית רבןבנינו-חינוך בניכםלנאמנים, 

 

 בקרובהשלימה  בציפיה לישועת ה'   

 "והשב העבודה לדביר ביתך"   

 בידידות רבה   

 מיכאל בן שלמההרב    

 וכל צוות בית תלמוד תורה דביר   


