
הקדושים  החגים  את  לחגוג  שזכינו  יתברך  ה'  חסדי 
אשר בוודאי הוסיפו לנו קדושה וטהרה, וסייעתא דשמיא 
ממרומים, ולאחריהם חזרנו בחסדי ה' יתברך ללימודים 
סדירים בת"ת. כידוע לעוסקים בחינוך שהשנה מתחילה 
באמת לאחר החגים שהרי בחודשים אלול ותשרי ישנן 
מה  הקדושים  והחגים  הנוראים  הימים  של  הפסקות 
שגורם לקטוע את הרצף של המשמעת והלמידה. על 
וחיזקנו את כל התחומים, למידה, התנהגות,  וביתר עז,  כן חזרנו ביתר שאת 
מבצעים יפים, ועוד. כמו כן הצוות החינוכי של הת"ת ישב והכין כללים ברורים 
לחיזוק המשמעת בת"ת, שיהיה בבחינת "מעלין בקודש", ו"מוסיף והולך" שזה 
העיקר כמאמרם ז"ל "אם אין דרך ארץ אין תורה" וזאת בכדי להשיג משמעת 
טובה יותר בת"ת. המלמדים הונחו לפעול לפי הכללים ולטפל בבעיות משמעת 
ולכן על  "ימין מקרבת",  והן מצד  תוך כדי הדרגתיות, הן מצד "שמאל דוחה" 
לאחר  מגיעה  שלו  להורה, הפניה  פונה  היקרים לדעת שכשהמלמד  ההורים 
והכרחי  ראוי  כן  ועל  המשמעת,  כללי  לפי  בהדרגתיות  שנקט  פעולות  מספר 
שכתב  וכמו  הבן  הצלחת  לטובת  מוחלט,  גיבוי  לו  ולתת  פעולה,  עמו  לשתף 

מוהרא"ש זי"ע במכתב הבא )אשר בנחל כד, ג' תרפו(: 

 בברכת רוב נחת דקדושה!
המנהל רפאל מימוני
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כיתה ה'2 - הרב אליהו מאיה
גמרא  ללמוד  התחלנו  ה'  בחסדי  השנה 
עוסקים  אנו  קדושים  ישראל  של  וכמנהגן 
מתבצעת  הלמידה  מציאות".  "אלו  בפרק 
ביאורי  כגון  ביותר  הקטנים  מהפרטים  החל 
על  רבות  וחזרות  שינון  בארמית,  מילים 
המילים והמושגים. וכן ביאור והבנת הסוגיא 
יום  ובחינות המתקיימות בכל  עצמה, סיכום 

ראשון.

להפתעתי ולשמחתי הרבה, למרות שזו השנה הראשונה בה לומדים התלמידים שלי 
את הגמרא הקדושה, ניכר שהלימוד החשוב הזה נכנס ללבם והוא למעשה השיעור 

האהוב על כולם )עד כדי כך שביום בו הצלחנו להוסיף עוד שעה בשבוע ללימוד גמרא 
במערכת השעות ובישרתי על כך לתלמידים הם קראו בשמחה : "יייששש!!!"(. 

מתבצעים  כיצד  לראות  מעשית,  צורה  ילבש  שהלימוד  מאד  משתדלים  אנו  בכלל, 
הדברים בשטח ואיך התורה היא "תורת חיים" – תורה שיש לחיות איתה, לחיות את 

הסוגיות.

י' משנה ב'( על : המוציא  וכך ארע שכמה ימים לאחר שלמדנו במשנה )שבת פרק 
אוכלין ונתנן על האיסקופה )שיש לה דין של כרמלית( ערכנו טיול. והנה, תוך כדי שאנו 
צועדים רגלית, הבחינו התלמידים באיסקופה ומיהרו להוציא סיר )"המוציא אוכלין"( 

ולתת אותו על האיסקופה: כיון שהיה זה ביום חול – הרי שמותר! 

הדרך  כפי  בתורה  ויעסקו  מכיתתנו,  גדוליםיצאו  חכמים  שתלמידי  יעזור  יתברך  ה' 
שהורנו מוהרא"ש זי"ע, אמן ואמן!

מהנעשה בכיתות

 "וסמוך ונראה לקברי הקמתי קריית חינוך שלימה,
שכל הילדים יעלו בכל יום אל קברי להתפלל שם".



ביקור מפקח רשת החינוך
רשת  מפקח  ביקר  שוב  תשרי  כה'  חמישי  ביום 
ועבר על  בן פורת בת"ת שלנו,  יהושע  החינוך הר' 
במספר  ביקר  ואף  הכיתות  יומני  הלימוד,  תוכניות 
יישר כח למפקח המסור  והתרשם לטובה.  כיתות 
לקדמו  לנו  ועוזר  לו  חשוב  שלנו  התורה  שתלמוד 

בכל התחומים.

כנס הילולא לכבודו של מרן ר' עובדיה יוסף זצוק"ל
ביום שישי ג' מרחשוון התקיים כנס גדול לזכרו של מרן זצוק"ל. המנהל שליט"א נשא דברים 
וסיפר על הקשר המיוחד שהיה בין מרן זצוק"ל למוהרא"ש זצוק"ל. המו"צ והמפקח הלימודי 
התלמידים  בפני  הוצגו  זצוק"ל.  מרן  של  לכבודו  וחיזוק  תורה  דברי  נשא  שליט"א  ועקנין  הרב 
מצגות יפות על שני הצדיקים והתלמידים אמרו פרקי תהלים ומשניות לזכותו של מרן זצוק"ל 

והתלמיד היקר יוסף חיים כהן נ"י מכיתה ה'1 עשה סיום מסכת לכבוד ההילולא.

חבורה קדושה בכולל ערב - כיתה ז'
חסדי ה' יתברך שהוקמה חבורה קדושה בכולל ערב בכיתה ז' בראשותו של האברך היקר הרב 
נתן ריימונד נ"י )חשוב לציין שמוהרא"ש זצוק"ל הקים את החבורה הקדושה בכיתות הגבוהות 
לפני שנים רבות, וקרא לה "מריה דחושבנא", וביקש שימלאו יומן חבורה(. התלמידים היקרים 
ממלאים יומן "חבורה קדושה" ובו מציינים את הפעולות שעשו בעבודת ה' יתברך. אלו מביניהם 
שעומדים בכללים הנדרשים זוכים לפרסים והפתעות ולפעילות מיוחדת. התקיימה פעילות ל-8 
תלמידים מצטיינים שהצליחו לעמוד במטלות החבורה הקדושה בחודש האחרון: והם: 1( חיים 
לשם נ"י, 2( א"ש שגב נ"י, 3( ישראל שפרין נ"י, 4( מאיר אביטן נ"י, 5( א"ש ג'פרי נ"י, 6( יואב פנחס 
נ"י, 7( אליאב מעודה נ"י, 8( נחמן גומברג נ"י, יהי רצון שימשיכו להתעלות בעבודת ה' ולעשות 

נחת רוח לה' ולצדיק, הורים יקרים! נא לעודד את בנכם שיצטרף לחבורה הקדושה.

מבצע פעולת הצדיק
הצדיק'  'פעולת  מבצע  זה  בחודש  התחלנו  נ"י,  בוני  אהרן  הרב  המחנך  של  הברוכה  ביוזמתו 
יסודית שהכין המחנך  וזאת לאחר עבודה  ובקיאות בתולדות רביז"ל  ידיעות  שמטרתו הקניית 
הנ"ל לפי נושאי הספר. כמו כן יתקיימו מבחנים תקופתיים נושאי פרסים על החומר הנלמד. ידוע 
רצונו של האדמו"ר זצוק"ל שתלמידינו יהיו בקיאים בספר זה ודיבר על כך פעמים רבות. ההורים 
היקרים מתבקשים לעודד את הבן בלימוד הספר החשוב, ולשנן עמו את התשובות לשאלות של 

המבחנים, לפני כל מבחן )מבחן ראשון התקיים בחשוון, כדאי להשקיע...(.

סיומי מסכת
לסיים  וזכו  שקדו  אשר  התלמידים  שמות  לפניכם 
כהן  חיים  יוסף  הקדושה:  בתורה  חשובים  חלקים 
נ"י מכיתה ה'1- זכה לסיים את מסכת בבא בתרא, 
ויחזקאל אדלשטיין נ"י מכיתה ג'2-  זכה לסיים את 
סדר נשים ונזיקין במשניות, התלמיד דוד בן שושן 
זכה לסיים חמישה חומשי תורה.  כמו כן ביום שני 
מועד  זרעים  הסדרים:  על  סיום  התקיימה מסיבת 
שזכה לסיים התלמיד היקר א"ש בן גרא מכיתה ג'2 

של הרב שי אדרי. התלמידים שרו ושמחו, המנהל נ"י נכנס וחיזק על חשיבות הסיומים בתורה 
הקדושה והדגיש אשר הם ההולכים בדרכו של מוהרא"ש זצוק"ל כשכבר מגיל צעיר גורסים 
הרבה בתורה הקדושה וזוכים לסיים סיומים. נאחל לתלמידים היקרים שימשיכו ויסיימו עוד ועוד 

בתורה הקדושה ויגדלו  צדיקים גדולים ויראי שמים אמיתיים!

ערב עיון למלמדים
הורים פעולה  שיתוף  בנושא  למלמדים  עיון  ערב  התקיים  חשוון  טז'  חמישי   ביום 
מלמדים, הסדנא ערכה כשעה וחצי ע"י מרצה בכיר בנושא. בסדנא קיבלו המלמדים כלים ועצות 
מעשיות, על מנת לייעל את שיתוף הפעולה בין ההורים למלמדים. יישר כוח לקרן ידידות טורנטו 

שמימנה את הערב.

הגרלות ופרסים לעידוד
בחודש זה החלה חלוקה למלמדים של כרטיסי הגרלות 
כראוי  שמתנהגים  תלמידים  לעודד  מנת  על  ופרסים 
לחלוקת  דוכן  הופעל  השבוע  במהלך  היטב,  ולומדים 
התלמידים,  שצברו  הנקודות  לפי  ופרסים  ממתקים 
שנערך  השבועי  בכנס  גדולה  פרסים  הגרלת  והתקיימה 

ביום שישי.

ביקור מפקח משרד החינוך
ביום ראשון י"ב חשוון ביקר מפקח משרד החינוך הרב יוסף פוליטי נ"י בת"ת. המפקח ישב עם 
והצוות  ההנהלה  בפני  העומדים  החינוכיים  האתגרים  על  ועמד  הלימוד,  תוכניות  על  המנהל 
החינוכי וסייע ותרם מניסיונו ככל יכולתו. כאן המקום להודות למפקח על עזרתו המרובה לת"ת, 
וידוע לכל שכבר למעלה מעשרים שנה אנו נהנים מהדרכתו הצמודה ונהנים ממנו עצה ותושיה. 

ה' ישלם שכרו.

מהנעשה בתלמוד תורה

לחנך בשמחה - הרב זילברשטיין שליט"א
מתוך הספר "לחנך בשמחה"



הצדיק מחנך
)תקציר מהפעם הקודמת(: ראוי לספר כאן את הסיפור על השמש של העיר טשעכוב שהיה ממונה 
להעיר את היהודים לתפלה. לילה אחד ארע שחתונה חשובה התארכה והתאחרה מאד ואותו שמש 
היה אף הוא בין המוזמנים ששימחו את החתן והכלה. כאשר שב לביתו, בקושי שנותר לו זמן לישון 

עד לשעה בה עליו לקום ולהעיר את היהודים לתפלה.

תוך זמן קצר הוא נרדם וישן שנת ישרים עמוקה... אלא שלפתע – דפיקות על חלונו! היו אלו מספר 
משכימי קום שבאו בטענה "מפני מה לא הערת אותנו היום?!".

השמש המבוהל מיהר לקום, יצא לרחובה של עיר והחל להעיר את היהודים לתפלה. יהודי אחד היה 
ער בשעה ההיא גם ללא עזרתו של השמש. היה זה החוזה הקדוש מלובלין זי"ע. והנה, רץ החוזה 
לעבר השמש כשבידו קערה ונטלה תוך כדי שהוא קורא לעברו:"עצור! אל תמשיך ללכת!". כשהגיע 

אליו הפטיר:"טול את ידך תחילה!".

אכן, מתוך הבהלה והבלבול, שכח השמש ליטול את ידיו... החוזה ראה זאת ברוח קודשו ורץ לעומתו 
עם קערה ונטלה.

ידע להטריח את עצמו בכדי לזכות את השמש בנטילת  - אם החוזה הקדוש  וחומר  והדברים קל 
ידיים, האם לא נוכל להטריח את עצמנו בעבור ילדינו?...

)המשך(: ומכאן תקיש לשאר הדברים שחשובים לך ואתה חפץ לראות בבנך. וכמובן – דוגמא אישית. 
ככל שתברך בקול רם ליד ילדיך, וככל שתקפיד להפגין וותרנות, תכין קערה ונטלה, תשמח בקיום 
המצוות וכן הלאה, כן רבים הסיכויים שתשפיע עליהם לטובה. ואילו את כל הדברים שאתה חפץ 
לתקן בילדיך תשאיר לעיתים נעימות וקבועות כגון סביב שולחן שבת אשר בו תלמד הלכות ברכות 
וכמה חשוב לברך בקול רם, וכן תסביר על החשיבות של נטילת ידיים מבלי לתקוף שום ילד אלא 
כמדבר בכלליות כחלק משיעור קבוע סביב השולחן. כמו כן תוכל להזכיר לילדיך אפילו שעה או 
שתיים קודם שהם הולכים לישון שיכינו קערה ונטלה שהרי הנסיון לימד שאם מחכים לרגע האחרון 

נעשים עייפים ושוכחים...

לעזור  המצוות,  את  להם  להנעים   – החינוך  במצוות  כהורים  שלנו  ההשתדלות  זוהי  פנים,  כל  על 
להם לקיים אותן. הישמר מאד שלא להתחיל לצעוק או להעליב אותם על כך שהם "מתרשלים", 

"מזלזלים" או "כמה כבר אפשר לדבר איתכם?!". 

ובודאי שיש גם מקום גדול לדון את הילדים לכף זכות בשתי דרכים: האחת היא שאם תעקוב אחריהם 
לא  הם  וכו'(  ממתקים  משחקים,  חפצים,  )כגון  להם  החשובים  בדברים  גם  רבות  שפעמים  תמצא 
תמיד נזהרים לשמור עליהם כראוי אלא משאירים אותם באיזה מקום שממש מזמין את האח הקטן 
שרק לאחרונה החל לזחול לקחת ולהזיק.כמו כן לא חסרים מקרים בהם הילד שוכח להביא למקום 
לימודיו תשלום עבור פעילות נפלאה שצריכה להתקיים היום ואז הוא מבקש להתקשר להוריו בכדי 

שידברו עם המלמד ויראו מה ניתן לעשות בשביל שלא יפסיד את הפעילות.

נמצינו למדים שהשכחה היא דבר מצוי אצל ילדים )*( ואין להיפגע אם הם שוכחים גם את המצוות. 
זה לא מתוך כוונה רעה ורמז לדבר מובא במדרש )תנחומא פרשת נח(: 'אמר שלמה אם תכתוש את 
האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו )משלי כז(. מי שהוא מכה את האויל עד 
שהוא מעלה את השבט לשנות לו שוכח את הראשונות. בתוך הריפות בעלי - עד שהוא עולה הוא 
שוכח את השניה אף על פי כן לא תסור מעליו אולתו. נחמן בנו של רבי שמואל בר נחמני אמר למה 
הדבר דומה? לצנצנת מליאה חגבים עלה הראשון ונפל. עלה השני ונפל והשלישי ונפל. שלישי לא 
למד מן השני, השני לא למד מן הראשון'. ולא שהילד הוא 'אויל' אך מחו עדיין קטן ומצומצם והמדרש 

הזה בהחלט יכול ללמד עליו שאינו לומד מטעויות ומתקשה לזכור דברים.

דרך שנייה לדונם לכף זכות היא על ידי הסתכלות עליך עצמך: כמה פעמים אשתך העירה לך על 
איזה דבר שעדיין לא תיקנת? בכמה הזדמנויות מצאת את עצמך שומע אותה מעירה לך על אותו 

הדבר? האם זה הופך אותך ל"אדם מוזר"?...

לא פעם ולא פעמיים סיפרו לי אברכים שבילדותם לא ממש הקפידו על נטילת ידיים ליד המיטה, אך 
ההתמדה של הוריהם להכין להם, והיחס החם שקיבלו מהם גרם להם להקפיד להכין קערה ונטלה 

דוקא לאחר שהתחתנו וכך לחנך גם את ילדיהם. 

אודות השאלה:"כמה כבר אפשר לדבר איתם וכמה כבר אפשר להסביר להם", ראוי לך לעיין בדברי 
חכמינו הקדושים )ויק"ר פכ"ו סי' ה'( שאמרו:'העליונים )מלאכי השרת( שאין יצר הרע מצוי בהם אמירה 

אחת דייה להם. אבל התחתונים שיש בהם יצר הרע הלואי לשתי אמירות יעמדו'.

הרי בפירוש שאמירה אחת מספיקה למלאכי השרת והם כבר מבינים מחמת שאין בהם יצר הרע. אך 
אצל בני אדם שיש להם יצר הרע והרבה נסיונות וקשיים בחיים, הלואי שיספיקו שתי אמירות כדי שיעשו 
את מה שצריך. כל שכן לגבי ילדים שטרם מלאו להם שלוש עשרה שנים ויש בהם רק יצר הרע. הלואי 

והלואי שיספיקו להם שתי אמירות...

בהצלחה...

_____________

)*( ובפרט אצל בנות, שהשכחה מצויה אצל נשים. ומובא )זוהר ויחי רלג(: "ה' זכרנו יברך – אלין גוברין, 
יברך את בית ישראל – אלין נשין" )כלומר שדרשו את הפסוק "ה' זכרנו יברך" על הגברים ואת ההמשך 
"יברך את בית ישראל" על הנשים". והרי ש"זכרנו" שייך יותר לגברים ואצל הנשים מצויה יותר השכחה 
או  ולא להיפגע  יש להתחשב בזה  כן  – לשון שכחה. על  נשני אלקים"  "כי  וכמ"ש  כך  ושמם מורה על 

לכעוס.

שותא דינוקא

ברכות לראש משביר
ברזיות חדשות:

את  ומברכים  מודים  התלמידים  וכל  הת"ת  הנהלת  צוות 
אשר  על  הי"ו  ג'פרי  שמואל  ר'  והנעלה  היקר  הנדיב 
לקח על עצמו להחליף את כל מערך נטילת הידיים בת"ת 
למאות  מענה  שיתנו  חדשים  וכיורים  ברזים  ולהוסיף 

התלמידים שיטלו ידיהם כראוי. 

את  למנוע  רבות  ותסייע  מבורך  מענה  תתן  זאת  תרומה    
הדוחק והדחיפות ולחנך את התלמידים לנטילה כהלכה.

ריימונד  מנשה  הרב  של  ראשו  על  גם  תנוח  הברכה  וזאת 
ידיים.  נ"י אשר תרם נטלות חדשות ממתכת לצורך נטילת 
זכות הנטילה כהלכה והברכות יגנו עליהם ועל כל בני ביתם, 

להתברך בכל מילי דמיטב בגשמיות ורוחניות

תודה רבה מילדי ת"ת ילדי חן



שולחן הזהב - בשבת
מאת: הרב יעקב ועקנין

העלון מוקדש לרפואת: נחמן נתן בן שרה, מלכה בת רחל הודיה, מנחם זאב בן דורית, אביגיל בת אילנית

העלון מוקדש לזכות נשמת כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל
 ולעילוי נשמת הרבנית הצדקת מרת יחנא שפרה בת סאסיא ע"ה, והרה"ח מנהל התלמוד תורה הרב אשר בן ג'ולייט זצ"ל

אליעזר שלמה רפאל בן יהודית ז"ל, לוי יצחק בן חנה ז"ל, יעקב מאיר בן דבורה יהודית ז"ל, מלכה בת חנה יעל ז"ל, אליעזר שלמה בן הדסה ז"ל

נדרשתי להציג להורים את תפקידי כאחראי  לבקשת המנהל 
למידה:

אז מה זה 'אחראי למידה'? 

בגמ' מובא שרבי יוחנן אומר: "הרוצה לאבד מעותיו יקח פועלים 
בחיים:  תחום  בכל  להצליח  שכדי  יוצא  עליהם",  ישגיח  ולא 
חינוך, כלכלה, וכו' חייב להיות ממונה העוקב על הפועלים, ועל 
הייצור אם מבוצע ביעילות, אחרת ילכו מעותיו לריק.  ובפרט 
בחינוך שרבינו ז"ל הזהיר מלהיות מלמד, כי אם נכשל בגזל זמן התלמידים, זה דבר שלא 
ניתן להישבון, ומנהל המנהלים 'שייקה'  אמר לי, שהדבר הכי נחוץ בכל מוסד לימודים זה 
פיקוח פנים של 'אחראי למידה', שהוא יד ימינו של המנהל לבדוק כל תלמיד וכל מלמד 
וקליטה, והאם התלמידים  הבינו  ונעימה  בכל כיתה, האם החומר מועבר בצורה טובה 

וקבלו את הידע הדרוש ועוד.

לדעת  חודש  כל  למלמד  המסייעת  לימודית'  שנתית  'תוכנית  להכין  שנתית:  תוכנית  א 
האם הוא עומד בהספק הנדרש כדי שלא יהיו מקרים שמחוסר תכנון נכון, נשארו ספרים 
וכן שלא יהיה מצב שדורכים במקום בלי להתקדם. וזה דרישת פיקוח  וחוברות ריקים, 
חוץ שמלבד תכנון שליש יעשה כל מלמד תכנון שנתי לפי מספר שיעורים באותה השנה. 

וזה משמש לנו מבדק בכל כיתה ובכל חומר היכן צריך להיות.

ב. דו"ח צפייה: בכל יום ישנו 'דו"ח צפייה'  אותו אני צריך למלא, ואת המסקנות להעביר 
למנהל לחוות דעת ולחתימה, בדו"ח הזה מצוינים מספר מטלות, אותם אני בודק בכל 
כיתה, ולכל מלמד,  והם: האם הכיתה נקייה ומסודרת, האם יש פינה מבשרת המתעדכנת 
מידי פעם לפי הנושא הנלמד, האם המלמד שואל את כל התלמידים או מתעסק רק עם 

המבריקים, האם הלוח מנוצל לנלמד?

האם התלמידים קוראים את חומר הלימודים או רק מקשיבים, האם יש בשיעור כתיבה 
במחברות ובחוברות, כיצד המלמד מתמודד בבעיות המשמעת, האם ניתנים שיעורי בית, 

ועוד,

את הדו"ח הזה כנ"ל מקבלים המנהל והמחנך, והדברים נבדקים ומקבלים שיפור להבא,

ג. זיהוי תלמידים מתקשים: הקהילה שלנו מאוד מורכבת בכל השכבות, ישנם חרוצים, 
בינויים וחלשים, ולפעמים תלמידים אלו מפריעים מחוסר עניין, שהרי אם אינו יודע לקרוא 
או לכתוב או שאר קשיים, התלמיד הזה יפריע למהלך השיעור, ולא ימצא עניין בנלמד, 
שזה לצערינו אחד המתכונים לנשירה, ותפקידנו למלאות שאלון בו מפורטים היתרונות 

והחסרונות של התלמיד מה הקשיים, ואת הפתרון נשיג ביחד עם ההורים והמלמד.  

ד. מבחנים: כל כיתה זוכה לביקור לצורך מבחני יידע, על החומר שלמדו אם זה במשנה, 
בחשבון  פנימיים  מיצב'  'מבחני  עושים  אנו  כן  כמו  ועוד'  הנקרא,  הבנת  חומש,  גמרא, 
נותן אומדן על הרמה  ועברית, כדי להכין אותם ל'מבחני מיצב' של רשת החינוך, שזה 
הלימודית של המוסד. וכאן אתם  כהורים יכולים לסייע - לעודד את הבן בקריאה הן דרך 
הספרייה- שזה נותן מענה להבנת הנקרא, וכן לתרגל כתב יד קריא וברור, שהרי ישנם 
ללא  נכון  קורא  והתלמיד  ברור  הכתב  ואם  מובן,  ולא  משובש  שהכתב  רבים  תלמידים 

שיבושים, כולם ייהנו המלמד, ההורים ולעתיד...

ה. מערכי שיעור: כל מלמד נדרש להכין את החומר אותו ילמד באותו יום, ודרישת המנהל 
ונשמרים  מקוטלגים  המערכים  וכל  בכתב,  מוכנים  שיעור  מערכי  מוסר  מלמד  שכל 
בקלסרים, ואנו עוברים על חלקם לדעת מה מלמד, ואלו שאלות להכין להם למבחנים. 
וכל השאר מוכן בע"פ,  הדרישה היא מינימלית למסור שישה מערכים כתובים בשבוע, 
ואת זה אפשר לזהות בצפייה תוך כדי שיעור, בסוף  כל שבוע ממולא טופס 'טבלת סיכום 
כל  וזה מועבר למנהל שיודע לשפר  ומי מסר מערכים.  אילו מלמדים הכינו  למערכים' 

דבר שמובא אליו.

ו. דפי קשר:  דף הקשר הוא הדף המאחד בין המחנך להורים, שם מועבר כל המידע וצריך 
לעבור עליו ולראות את תוכנו ,מה עשו באותו שבוע, מה למדו, האם יש יעדי מבחנים, 
מדף הקשר אפשר לבדוק האם יש משוב חיובי בין המלמד להורים בנוסף המנהל רוצה 
לראות דו"ח מקצועות מצורף לדף קשר שזה מידע להודיעם היכן הם אוחזים, ואם רואים 

אצל הבן חוסרים, צריך להשלים את זה.

עליכם  ביותר,  הטוב  הצד  על  הנדרש  את  יעשו  המלמדים  וכל  ההנהלה  צוות  ולסיום: 
לקראת  איתם  לחזור  טוב,  ללמוד  הילדים  את  ולעודד  לתמוך  פעולה  ולשתף  להתעניין 
לעשות  באשמתו"(,  שלא  איחר  "הבן  פתק:  בלי   ( לכיתה  בזמן  הבן  את  להביא  מבחן, 
הכל שהבן לא ייעדר מהלימודים, ובעיקר להתפלל על הבן שיזכה שיפתח ליבו לשמוע 

בלימודים, ואם יגעת- מצאת. ומי שלא ייגע וישתף פעולה,  מה ימצא?

מדור אחראי הלמידה

מזל טוב ל....
 למלמד היקר הרב ברוך קרעי נ"י, לחתונת הבן, ולהולדת הנכד / למלמד היקר הרב אברהם עובד להולדת הבן, שיזכו לרוות רוב

 נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם! / ברכת מזל טוב לאחראי הלמידה הרב ועקנין שליט"א לרגל הולדת הנכדות

 שבת שלום ומבורך,
יעקב עמרם ועקנין


