בס"ד ,פרשת בא  שנה"ל תשפ"ב

 מי הכי חשוב בעם ישראל? 
הורים ותלמידים חביבים ויקרים!
כשמשה רבנו מתייצב לפני פרעה ומצוה אותו לשלוח את עם
ישראל ,ומאיים עליו במכת ארבה ,טוענים עבדי פרעה בפניו
ְמֹוקׁש ׁשַ לַח ֶאת הָ אֲ נ ִָׁשים
(שמות י ,ז)" :עַ ד מָ ַתי י ְִהיֶה זֶה לָנּו ל ֵ
ֹלקיהֶ ם הֲ טֶ ֶרם ֵתדַ ע כִ י ָאבְ דָ ה ִמצְ ָריִם".
וְ יַעַ בְ דּו ֶאת ה' אֵ -
בעקבות דבריהם קורא פרעה למשה ולאהרן ואומר להם (שם,
הלְכִ ים".
ֹלקיכֶם ִמי ו ִָמי הַ ֹ
ח)" :לְכּו עִ בְ דּו ֶאת ה' א ֵ

אותם ב'מסגרות חינוך' במצרים ,ולכן רק הגברים ילכו.
על זה עומד משה רבנו בכל תוקף ,שאם אין חינוך לנוער
ולקטנים – "בבנינו ובבנותינו" – לא ייצאו כלל ממצרים.
    
פרעה הרשע ידע שהעוצמה של עם ישראל תלויה בילדים
ובתינוקות! הוא ידע ש"אם אין גדיים אין תיישים" .לכן

עונה לומר משה רבנו (שם ,ט)" :בִ נְעָ ֵרינּו ּובִ זְ ֵקנֵינּו ֵנלְֵך בְ בָ נֵינּו
נֹותנּו בְ צ ֹאנֵנּו ּובִ בְ ָק ֵרנּו ֵנלְֵך כִ י חַ ג ה' לָנּו" .אך פרעה מתנגד
ּובִ בְ ֵ
ואומר למשה רבנו (שם ,יא)" :ל ֹא כֵן לְכּו נָא הַ גְ בָ ִרים וְ עִ בְ דּו ֶאת ה'
כִ י א ָֹתּה ַא ֶתם ְמבַ ְק ִׁשים ַו ְיג ֶָרׁש א ָֹתם מֵ ֵאת פְ נֵי פ ְַרעֹה".
    

מתחילת מאבקו בעם ישראל – רצה לפגוע בילדים .כאשר הוא
ראה שלא הצליח להמית את הבנים ,הוא ניסה להמיתם מוות
רוחני על ידי ניתוקם מההורים.
    
רואים אנו עד כמה גדול ערך חינוך הבנים מקטנותם לעבודת

ביאר הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל ,שהויכוח
בין משה לפרעה היה ויכוח על התפיסה האמיתית בחינוך
הילדים משה רבנו אומר לפרעה ,שהנערים ילכו עם הזקנים ,כי
הם צריכים ללמוד מהם את דרכי עבודת ה' ,את עבודת

ה' ,בחיבור אבות עם בנים ,נערים עם זקנים.
התחזקותנו בחינוך הבנים – היא המביאה את הגאולה –
"בנערינו ובזקנינו – נלך – בבנינו ובבנותינו."...
ו"אין ישראל נגאלין ...אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים

הקרבנות ,את קיום המצוות ,ובלי הנערים ,לא נלך ,כי אין שום
תועלת בעבודת ה' אם לא ילמדו אותה לדורות הבאים.
פרעה ,לעומתו ,רצה להפריד בין הדור החדש לדור הישן ,והוא
אומר למשה – אדרבה ,עליהם להישאר במצרים ואני אשבץ

זה עם זה ,וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וקולם נשמע"
(תנא דבי אליהו זוטא).
שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל











תזכורת ️❣ אנו מבקשים מכל ההורים  -להצטרף לקבוצה הכללית 'השקטה':
https://chat.whatsapp.com/KXFPFTinBXwEAhOn9kysEK

👈 הודעות ועדכונים השייכים לכלל הורי הת"ת  -יישלחו בקבוצה זו בלבד.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

טרם נרשמתם לכיתה א'?
👈 זה הזמןhttps://lp.vp4.me/qrd1 :

טרם שריינתם מקום לכיתה ז'?
👈 זה הזמןhttps://lp.vp4.me/qfqp :

ההרשמה היא עד כ"א שבט תשפ"ב.
🌷
🌷🌷🌷🌷🌷 �
בשמחה תמיד!
בית תלמוד תורה דביר

ההרשמה היא עד כ"א שבט תשפ"ב.
🌷
🌷🌷🌷🌷🌷 �
חטיבת הביניים  -ישיבת דביר
נעים .לגדול .בקודש!

הודעות ועדכונים
עברית – לשון הקודש
אנו נמצאים בעיצומה של תוכנית שילוב מיומנויות עברית
במקצועות הקודש ,בהנחיית צוות הוראה מתקנת – המורה
רונית והרב אבי – במטרה לפתח לומד עצמאי ,המסוגל
להתמודד עם הלימוד באופן עצמאי מיטבי.
כלים ואסטרטגיות אותם רוכשים הבנים במסגרת שיעורי
עברית – מיושמים במהלך לימודי החומש ,המשנה או הגמרא,
בהתאם לגיל.
בכל שבוע מתמקדים הבנים במיומנות אחרת ,ומבצעים
משימות הקשורות אליה.
השבוע עבדנו על :מילות קישור
תפקידן של מילות קישור לחבר בין משפטים ,מילים ופסקאות.
הן הופכות את הטקסט מרצף מקרי של משפטים לטקסט בעל
משמעות.
הודגש לבנים שלכל מילת קישור ישנו קשר לוגי מסוים אשר
עוזר לקורא להבין את הטקסט בהתאם למטרת מילת הקישור
כמו :ניגוד ,סיבה ותוצאה ,הוספה וכדו'
הבנים תרגלו מיומנות זו במהלך השינון ,בהבנת שאלות
ובניסוח תשובות.
בגמרא  -הודגש לבנים שישנן מילות קישור מיוחדות בנוסף
לרגילות ,המראות על שלבי הדיון.
******
עבודה שנתית בנושא :השמיטה
בימים אלו אנו מתחילים בעיסוק בעבודה השנתית – בנושא
השמיטה ,לכיתות ב' ומעלה.
ההכוונה לכתיבת העבודה השנתית – הינה על ידי המלמד יחד
עם צוות הוראה מתקנת.
המיומנויות הנדרשות בעבודה זו ,תואמות את המיומנויות
הנלמדות בשיעורי עברית.
העבודה תיעשה בשילוב בין הכיתה לבין הבית.
בהצלחה רבה לכולם!!
******

וובטופ
ציונים ומידע לימודי נוסף –
מופיעים עבורכם בוובטופ.
******
דרוש מלמד
דרוש מלמד מ"מ לכיתה ה' ,לתקופה מסויימת,
בימים ראשון-ששי (חמישי חופשי) ,בשעות הבוקר 8:00-
.13:00
👈 תחילת עבודה מיידית
להצעת מועמדותkorot.chaim.school@gmail.com :
******
דרוש/ה מזכיר/ה
🌸התאמה לאורח חיים התורני של הת"ת.
🌸מסירות וחריצות.
🌸יכולות בין אישיות (עבודה בצוות ,עבודה מול הורים
ותלמידים ומול רשויות ונותני שירותים).
🌸עבודה באופיס (וורד ,אקסל ועוד) ,ובתוכנות ניהול
נוספות (חשבונות ,כספים וניהול).
🌸הבנה בהנהלת חשבונות (עדיפות להכשרה בסיסית).
👈 תחילת עבודה מיידית
להצעת מועמדותkorot.chaim.school@gmail.com :
******

שבת חטיבה

השבת מתקיימת שבת חטיבה ביישוב.
התפילות בבית המדרש והסעודות ב'מועדון' קיבוץ.
הבנים ישנו אצל חברים.
אנו מאחלים לכולם שבת מרוממת ומגבשת!
שמחה ובריאות לכולם!

מזל טוב
ליום ההולדת של:
איתמר שרון
יוסף יצחק הלר

א' שבט
ב' שבט

איחולי רפואה שלימה
לרב אריאל רוזנטל (אריאל בן נועה)
בתפילה שיחזור אלינו בבריאות שלימה ואיתנה במהרה!

אנחנו כאן לכל שאלה
בית הת"ת עושה כל שביכולתו כדי להוות עבור בנכם
בית חם ,מלא יראת שמים וקנין תורה.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.
בברכה רבה ,צוות ההנהלה
מזכירות ttdvir@gmail.com :או בטלפון.08-9259244 :
מענה טלפוני – בימים א-ה ,בין השעות .9:00-12:30
בכל שעה – ניתן להשאיר הודעה והיא תקבל התייחסות.
הרב מיכאל :נייד ,052-3556829 :מיילmbs234@gmail.com :
הרב אריאל :נייד ,052-6064601 :מיילrreell.dvir@gmail.com :
אליה נזרי :נייד ,050-5277149 :מיילttupkeep@gmail.c-om :

שעת סיום הלימודים  -תשפ"ב
ז'-י"ב שבט
יום
כיתה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

15:00

טיול
חזרה עד 16:00

15:00

15:00

12:45

טיול
חזרה עד 16:00
16:00

16:00
16:00

16:00

ששי

11:50

16:00

17:45

17:45
את ההסעה יש לתאם ל 10-דקות לאחר שעת הצלצול.

מה מתוכנן לשבועות הקרובים?


ז' שבט

9

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

ח' שבט

10

ט' שבט

11

י' שבט

12

י"א שבט

13

טיול כיתות א-ב
עין קובי ועין מטע

כיתות א-ו
אבות מספרים 5

טיול כיתות ג-ד
שילה

י"ד שבט

16

ט"ו שבט

17

י"ב שבט

14

ט"ז שבט

18

י"ז שבט

19

י"ח שבט

20

כיתות א-ח
סדר טו בשבט
כיתתי

י"ט שבט

בשלח
21

תעודות
סיום מחצית א

"פקודי ה' ישרים משמחי לב"
במהלך התקופה האחרונה זכינו עם הבנים ללימוד תורה בהבנה ,בהיקף ,בשינון וחזרות.
כיתה א' :סיימו פר' נח
כיתה ב' :סיימו פר' וארא
כיתה ג' :סיימו פר' אמור ,ובעיצומה של פר' בהר
כיתה ד' :סיימו פרשת שופטים ובעיצומה של פרשת כי תצא .כמו כן ,בנביא סיימו מלכים א'!
כיתה ה' :סיימו מסכת יומא ,התחילו מסכת מגילה
כיתה ו' :סיימו מסכת עירובין ,ובעיצומה של מסכת ראש השנה
כיתה ז' :סיימו מסכת בבא-מציעא
כיתה ח' :סיימו מסכת עדויות ,ובעיצומה של מסכת עבודה-זרה
אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר!
בהצלחה רבה לכולם! להמשך העלייה בתורה ובמידות!

יג שבט

15

כ' שבט
יתרו

22

מהנעשה בתלמוד התורה – בתקופה האחרונה
פעילויות ואירועים
י' בטבת  -יום הקדיש הכללי
היה טקס מרגש מאוד.
כיתה ז' ערכה את הטקס.
שמענו מהתלמידים סיפורים ושירי נשמה שחיזקו את
התלמידים.
זכינו שמר פריש היקר הגיע לחזק את הילדים,
ולומר קדיש על אותם  6מליוני יהודים שנהרגו בשואה
האיומה.
שנזכה לגאולה שלמה במהרה!
מסיבת קבלת 'תיקון קוראים' לכיתה ג'
זכינו לחלק לילדים את ה'תיקון קוראים' בטקס מרגש.
הילדים התרגשו מאוד במעמד.
זכינו לדברי ברכה מהרב מיכאל לקבלת התיקון וחשיבות
השינון ללא טעמים כמו בספר תורה.
שנזכה להגדיל תורה!
מתקני משחקים חדשים
ב"ה הותקנו מתקני חצר מגוונים לרווחת ילדי הת"ת
היקרים,
על מנת שיוכלו לחלץ עצמות בהפסקות
ולמלא כח לקראת השיעורים הבאים.
בבחינת "וקווי ד' יחליפו כח !"
ברוכים יהיו כל השותפים והמסייעים!
סיום פרשת שמות  -כיתה ב'
ב"ה זכינו לסיים את פרשת שמות ולחגוג בשמחה ובהתרגשות
של הבנים .הכנו ביחד מרק ירקות טרי ובריא.
הילדים היו שותפים ,קילפו את הירקות והתענגו במרק חם
וטעים.
יישר כח לכל הילדים המתמידים! אשריכם!!
קבלת תנ"ך  -כיתה ב'
כיתה ב' קיבלה במעמד מרגש וחגיגי את התנ"ך – ונמצאת
כבר בעיצומו של ספר יהושע ב"ה!
יישר כח לרב אהרן!
חלוקת חוברות שמיטה
בתקופה זו אנו עוסקים בלימוד ענייני השמיטה,
מתוך חוברות ייחודיות שחולקו לילדים " -ושבתה הארץ
שבת לה' ".
סיום  -כיתה ה'
זכינו לסיים את מסכת יומא ,הבנים היקרים גילו בגרות רבה,
אחריות וידע רב.
בנוסף לסיום עשינו פעילות חווייתית/לימודית סביב המסכת:
חפש את המטמון ,תחרות קהות ,מצגת סיכום על המסכת,
ברכה בזום מהרב אריאל ,סיום עם סעודת מצוה.
בסייעתא דשמיא התחלנו מסכת מגילה.

סיום  -כיתה ב'
ב"ה זכינו לסיים את פרשת שמות ולחגוג בשמחה ובהתרגשות
של הבנים .הכנו ביחד מרק ירקות טרי ובריא.
הילדים היו שותפים ,קילפו את הירקות והתענגו במרק חם
וטעים.
יישר כח לכל הילדים המתמידים! אשריכם!!
סיום  -כיתה ח'
מזל טוב לרגל הסיום של מסכת עדויות.
חגגנו את הסיום ב"על האש" לכל הכיתה.
היה נחמד וכייף .תודה לכולם !
יישר כח לכל המתמידים! אשריכם !!
סיום – בכיתה ד'
מזל טוב לבנים המתוקים לכבוד סיום פרשת שופטים!
מזל טוב לכל הבנים שסיימו מסכתות בחודש האחרון!
ב"ה היה לנו יום מיוחד מלא בדברי תורה 📖 וסיומים
ובסעודת מצווה 🍝 כיד המלך�👑!
הרב מיכאל הגיע והשתתף איתנו בסיום ושימח אותנו בדברי
תורה!
תודה רבה לכל ההורים שפינקו אותנו בהפתעות ובשפע גדול!
'אבות מספרים' – שיחה של ר' דוד לסין
בתוכנית 'אבות מספרים' – שיתף אותנו ר' דוד לסין ,אבא של
חנניה ,בסיפור אישי ייחודי – על אביו שזכה לצאת ממסגרת
חיים עם גויה – להקים בית יהודי עם אימו של ר' דוד,
להתחבר חזרה לשורשיו ,לעלות לארץ ישראל ולהגיע לכותל
המערבי.
זכינו לעוד יהודי שניצל מהתבוללות ,וזכינו במשפחת לסין
היקרה איתנו בת"ת!
תודה רבה על השיתוף האישי!
אבות נוספים המעוניינים לשתף בסיפור אישי – מוזמנים
לפנות אלינו בשמחה!!
ספריית 'שמ"ע ב"ם' בכיתה ד' – התחדשה במדף
ב"ה השבוע כיתה ד' התחדשו במדף מיוחד המשמש את
הכיתה כספריית משניות לתכנית "שמע בם" (ש"ס משניות עד
בר המצווה)
בשלב הראשון תלמידי הכיתה יחד עם הרב נועם מצאו עץ
מתאים ,ניסרו ושייפו ובהמשך הילל כהן לקח את המדף
הביתה ושידרג אותו מאד עם כלים מקצועיים יחד עם אחיו
האומן והחזיר את המדף המיוחד לכיתה עם שלט אומנותי
ומיוחד! תודה רבה למשפחת כהן ולהילל ,תודה לרב אליה
שחיבר את המדף וכמובן לתלמידי כיתה ד' שמתמידים
בלימוד המשנה לקראת סיום הש"ס עד בר המצווה!

תמונות מספרות

להקדשת לימוד התורה
של הבנים הטהורים
לרפואה ,להצלחה או לעילוי נשמת
ניתן לסרוק את הברקוד:

או ליצור קשר:
08-9259244 ttdvir@gmail.com
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