
דבר המנהל

ומעבירים  המקרינים  ההורים  בחינוך:  האישית  הדוגמא  של  העניין  ומפורסם  הדבר  ידוע 
לבניהם מסרים חינוכיים באמצעות התנהגותם הנאותה, דבר זה פועל יותר מכל ההפעלות 
למיניהם וכו', שיחות, פרסים, ועוד. ברגע שהבית מתנהל על אדני הקדושה, הילדים שמים 
לב מה באמת חשוב להוריהם, וההתנהגות שלהם בהתאם: ידוע הסיפור שסיפר החפץ חיים 
ואת המים  דוד מים,  היו מרתיחים  זצ"ל, שבזמנם כדי לחמם את המים הקפואים במקווה, 
היו  אם  אולם  פושרים,  נעשו  הם  כך  ידי  ועל  הקפואים,  המים  לתוך  שופכים  היו  הרותחים 
שופכים מים פושרים לתוך הקפואים, הם עדיין אנו נשארים קרים, הסביר החפץ חיים זצ"ל 
כך זה בחינוך הילדים, אם ההורים הם "רותחים" בקדושה, ומתלהבים בחמימות דקדושה, 

אזי ילדיהם יהיו לכל הפחות "פושרים" אך אם ההורים יהיו פושרים, ויעשו "הנחות" ביהדות 
זה  ועל  ומהקדושה.  מהמצוות  מאד  ורחוקים  קרים  יהיו  הילדים  אז  בבית,  פשרות  וינהיגו 
יהיו  יהיו אלף אחוז אז אפשר שהילדים  'אם ההורים   : לומר  זי"ע  כ"ק מוהרא"ש  רגיל  היה 
מאה אחוז. אם ההורים יהיו מאה אחוז אזי הילדים יהיו פחות ממאה אחוז...' יהי רצון שנזכה 
שבבתינו תהיה חמימות של קדושה, ונקרין לילדינו הרבה חום ואהבת המצוות, הקפדה על 
כל דבר שבקדושה, ועל ידי זה נזכה שיהיו יהודים טובים, וילכו בדרך ה'  ובדרך הצדיק זצוק"ל 

אמן!

בברכת רוב נחת דקדושה! המנהל רפאל מימוני
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עדכון על הנעשה בתלמוד תורה

א. עבודות יצירה של תלמידים – תלמידי כיתה ד' ה-'2 של הרבנים בוני אהרון וגיל גומברג עברו 
קורס "בוטניקה" מזורז, ולאחר שהכינו אדניות מבקבוקי שתיה וצבעו אותם בגואש, נסעו יחד כל 
הכיתה למשתלה ולמדו על שמות הפרחים ואופן שתילתם, באדניות ומהו מזג האוויר המתאים 
לכל פרח ופרח. כמו כן בכיתה ג' כיתתו של הר' נהוראי גרמה נ"י הכינו מבקבוק מתקן לנייר 
טישו, התלמידים עמלו עליו בשיעור מלאכה, וקישטו אותו בצורה יפה. גם היועץ החינוכי הר' 
אלישע כהן נ"י במסגרת טיפוליו עם תלמידים, מכין אתם עבודות יצירה. התמונה כאן מספרת 

על  לוח שחמט שהכין תלמיד בהדרכתו.

יוזמה ברוכה של אחראי למידה הר' ועקנין שליט"א שבכל שבוע מציינים  ב. מצטייני הכתות- 
ולמידה  לו. הדבר תורם פלאים לשיפור התנהגות  והנקודות הטובות שיש  את מצטיין הכתה, 
של התלמידים, ונותן חשק ורצון להיות תלמידים טובים ומשקיעים. ראינו בחוש איך תלמידים 

השתנו מקצה לקצה בהתנהגות ובלמידה בזכות יוזמה ברוכה זו.

ישנה רצינות גדולה במיוחד השנה, המלמדים הכינו טבלת מבחנים על  ג. מבחנים לתעודות- 
כל נושא ונושא, ומהו החומר שצריכים לחזור עליו לקראת המבחן, ולאחר מכן קיימו מבחנים 

מושקעים ורציניים בכיתות, ישר כח למלמדים ולתלמידים על השקעתם.

ד. טרמפולינות- קיימנו יום טרמפולינות כפי שהבטחנו לילדי הת"ת, וזאת בעקבות דחיית יום זה 
עקב מזג האויר. התלמידים היקרים נהנו מאד ביום זה מהמתקנים הגדולים והמגוונים שהבאנו 
גדול,  גדולה. אך החשוב מכל הילדים היקרים התנהגו בדרך ארץ  והנאה  והיתה שמחה  להם 
וקדשו שם שמים ברבים בהתנהגותם, עד כדי כך שהמפעילים של המתקנים אמרו שלא ראו 
עדיין בית ספר עם דרך ארץ, סדר, ומשמעת כפי שהיה אצלנו, כאן המקום להודות למלמדים 
במתקנים,  והסדר  התלמידים,  התנהגות  על  לשמירה  מרובים  מאמצים  שהשקיעו  היקרים 

ובזכותם זכינו ליום מוצלח במיוחד.  

התחלנו מר"ח שבט במבצע מידות" מרגש מאד היה לראות את התלמידים  ה. מבצע מידות- 
כולל:  המבצע  המידות,  בספר  בע"פ  סעיפים  של  ולמידה  לשינון  ההפסקות  זמני  את  מנצלים 

למידת ספר המידות, והתנהגות במידות טובות ובדרך ארץ. 

הורים יקרים: בנכם קיבל פנקס ספהמ"ד לבית, נא לבחון את הבן על הסעיפים הנדרשים בכל 
ידי בוחנים מהכיתות  יבחנו על  יום רביעי התלמידים היקרים  כן מידי  ליד, כמו  ולחתום  שבוע 
הגבוהות, ואף זה יסומן בפנקס המבצע, ככל שייבחן יותר יזכה בפרסים ובשאר הפתעות, כמו 

כן המלמדים הכינו פינות ספהמ"ד בכיתותיהם ותלמידים ציינו אילו סעיפים בספר המידות גרם 
להם למידות טובות, ישר כח גדול לתלמידים הצדיקים.

בכיר ממכללת  ביקר מרצה  ג' שבט  רביעי  ביום  ביקור מרצה בכיר מטעם מכללת אורנים –  ו. 
אורנים, וצפה בשיעורי מתמטיקה שהעבירו מלמדים הלומדים במכללה לקראת תואר ראשון 
בהוראת המתמטיקה. המרצה מאד נהנה מרמת הלמידה והשיעור של המלמדים בפרט, ומרמת 

הת"ת והאוירה בכלל.

ז. ביקור מפקח רשת החינוך בת"ת- מפקח ארצי של רשת החינוך ביקר ביום שני ח' שבט בת"ת, 
המפקח סייר במספר כיתות, ישב עם המנהל נ"י על תוכניות לימוד של הת"ת, ויצא מרוצה מאד 

ממה שראה בת"ת, המפקח חיזק את ידי המנהל וצוות המלמדים להמשיך בעבודתם הברוכה.

ח. הילולת אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל- לקראת ההילולא המלמדים סיפרו בכיתות הרבה סיפורים 
והנהגות על הצדיק זצוק"ל, כמו כן תלמידי הכיתות התבקשו לאסוף סיפורים אישיים שקרה 
הסיפורים  כל  את  נקבץ  אנו  וכדומה,  טובה  עיצה  ישועה,  נס,  זצ"ל,  האדמו"ר  עם  למשפחתם 
הצדיק  על  נפלאים  דברים  ועד  מצגת  עם  גדול  כנס  נקיים  ואי"ה  הת"ת,  מטעם  יפה  לחוברת 

זצוק"ל. 

אנו לקראת מספר חידוני הלכה בכיתות. החידון הקרוב לקראת ט"ו  חידוני ומבחני הלכה-  ט. 
בשבט הוא בנושא: הלכות ברכות  שהר' ועקנין שליט"א הכין למספר כיתות.

כמו כן בכיתה ו' לומדים לימוד עצמי הלכות שבת, התלמידים קיבלו חוברת של ההלכות והם 
ניסן. השבוע התקיים  ומשננים את ההלכות לקראת החידון הארצי שיתקיים בחודש  לומדים 
שליט"א  ועקנין  הר'  כן  כמו  יפים,  ציונים  הוציאו  והתלמידים  החידון  לקראת  א'  שלב  מבחן 
נכנס לבחון את כיתה ד'2- של הר' ששון נ"י, והתלמידים גילו בקיאות גדולה בהלכה. יהי רצון 
שתלמידנו יהיו בקיאים בהלכה, כמו שאמרו חז"ל, "מיום שחרב ביהמ"ד אין להקב"ה בעולמו 

אלא ד' אמות של הלכה"

י. סיומים בכיתות- בכיתות ד' סיימו בשעטו"מ פרשת צו, תוך כדי למידה רצינית, עם כל הפרטים 
שמות,  חומש  ויתחילו  בראשית,  חומש  בשעטו"מ  מסיימים  ב'  בכיתות  לפרשה,  הנוגעים 
המלמדים  של כיתות ב' יקיימו מסיבה משותפת לכבודה של תורה, הודעות על כך יגיעו להורים 

בהמשך.

יא. ועדת חינוך ישובי- התכנסה ביום שני ח' בטבת. הנוכחים בוועדה הינם מנהלי מוסדות חינוך 
ביבנאל מכל המגזרים אשר התכנסו במטרה לעבודה בדברים המשותפים לכלל המוסדות. כמו 
כן יוקמו צוותים לוועדת ניקיון ישובית, לשפר את נקיון המושבה, תוך כדי חינוך הילדים  לסדר 

ונקיון.



שות"א דינוקא

שאלות ותשובות בענייני חינוך
מאת:  העורך

שאלה: שאלה: הבנתי היטב מתוך דבריך שאין לבייש תלמיד שמתרשל 
בשיעור משום שיש בזה הלבנת פנים, מתכבד בקלון חברו וכו'. לכאורה 
י"א(  סעי'  רמ"ו  סי'  )יו"ד  ערוך  בשולחן  מפורשת  הלכה  סותרים  דבריך 
והוא  שניה  או  ראשונה  בפעם  שלמד  מחבירו  בוש  התלמיד  יהא  'ולא   :
נכנס  נמצא  זה  מדבר  נתבייש  שאם  פעמים  כמה  אחר  אפילו  למד  לא 
ויוצא לבית המדרש והוא לא למד כלום. ועל כן אמרו לא הביישן למד ולא 
הקפדן מלמד. במה דברים אמורים? שלא הבינו התלמידים הדבר מפני 
ניכר לרב שהם מתרשלים  עמקו או מפני דעתן שהיא קצרה. אבל אם 
עליהם  לכעוס  חייב  הבינו  לא  ולפיכך  עליהם  ומתרפים  תורה  בדברי 

ולהכלימם בדברים כדי לחדדן ועל זה אמרו זרוק מרה בתלמידים לפיכך אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש 
בפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות עמהם כדי שתהא אימתו מוטלת עליהם וילמדו 

ממנו מהרה'. הרי בפירוש שאם הם מתרשלים חובה על הרב לכעוס עליהם ולהכלימם.

תשובה: יפה הקשית ותשובתך בצדה.

הלא בתחילת הסעיף נאמר בפירוש : 'במה דברים אמורים? שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עמקו או 
מפני דעתן שהיא קצרה'. ובאמת, ידוע שדורנו דור חלש וכמעט שאין לך תלמיד שאין דעתו קצרה עד 
שאפילו דברים פשוטים נחשבים בעיניהם לעמוקים. וכבר כתב ב'פלא יועץ' על דורותינו באות הכאה : 
'כגון בדורות הללו שחוצפא יסגא. ובן בועט באביו, לא על ידי הכאה אלא אפילו אם גוער בו בכעס, גם הוא 
יכעס ואינו מקבל גערה. ואמת אמרו "תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה" )משלי י"ז, י'(, במבין אמרו. אבל 

מי שאינו מבין, אינו מקבל גערה'.

ואשר על כן, לבייש תלמיד בדורינו זה כמו לשלוח אותו בכוונה אל מחוץ לחיק היהדות וכאשר עינינו 
שקיבלו  המשפיל  היחס  משום  רק  רעה  לתרבות  יצאו  חמד  בחורי  כמה  החוש  להכחיש  ואין  הרואות 
בכיתה, על שכעסו וביישו אותם על דברי תורה. ואפשר שזהו ענף המסתעף ממה שאמרו )ב"מ ל:( 'לא 

חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין'. 

שלמה המלך אומר )משלי יט( : "שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבור על פשע". כלומר – עיקר השכל 
ולא  פשע  על  לעבור  שיודע  במה  היא  האדם  של  ותפארתו  אפו.  להאריך  שיודע  במה  ניכר  האדם  של 

לדקדק. הפסוק הזה שייך מאד למלמד. 

ובודאי שעם קצת שכל ניתן לקיים את דברי השולחן ערוך להכלים את התלמידים באופן שלא יפגע בהם 
"יכול להיות שאצטרך  : "הרעש הזה מאד מפריע!",  ולא אותם  ידי שנתקוף את הבעיה  וביהדותם, על 
לבקש סיכום של השיעור מכמה תלמידים!". הרי שהכלמתי אותם מבלי להעליב אותם. יתכן מאד שזה 
בעצמו יגרום להם לשתף פעולה ובפרט אם לאחר מכן בזמן ההפסקה נקרב את התלמיד ונסביר לו שאין 

לעשות בזמן השיעור את מה שהוא עשה.

ותמיד אטען – חשוב לשמור על קשר טוב עם התלמידים ולקרב אותם בפרט בזמנים שאינם שיעור )כגון בהפסקה ובשעות הערב על ידי שיחת טלפון או ביקור בית לצורך התעניינות ולא 
לצורך ביקורת(. ואז יעלה בידינו לקיים סעיף נוסף בשולחן ערוך )שם, סי' רמ"ה, סעי' ט'( : 'אפילו תינוק שאינו מבין לקרות לא יסלקוהו משם אלא ישב עם האחרים אולי יבין'.

בהצלחה

ב'  חלק  מוהר"ן  )ליקוטי  אמר  רביז"ל 
סימן ח )  אף על פי שתוכחה היא מצוה 
אחד  כל  לא  זאת  כל  עם  מאד,  גדולה 
ראוי להוכיח, ומי שלא יודע להוכיח הרי 
במקום לעזור לו וכו' הוא עוד מפילו יותר 
ועיקר  וכו',  ריחו  מבאיש  הוא   כי  ויותר, 
של  תוכחה  כמו  להיות  צריך  התוכחה 
אהבה  של  תוכחה  שהיתה  רבינו  משה 

וכו' עיין שם.

עליו  ולצעוק  וכו'  זה  להוכיח למה עשית דבר  הוא שאף פעם אסור  והענין 
ולהשפילו וכו', להתנפל עליו, ולקרא אותו בשמות של גנאי וכו', ומכל שכן 
מסבירים  תמיד  אלא  מאד,  גדול  עוול  עשה  שההוא  אף  מכות,  לתת  לא 
בהסברה נכונה איך צריכים להתנהג וכו', ואם היית עושה ככה וכו' לא היית 
בא להטעות או להנזק הזה וכו', אני בטוח שלא ידעת וכו', ולא הבנת וכו', 
וכך צריכים לדבר ולהוכיח וכו', ולא להתנפל על הזולת למה עשית? ואיפה 
השכל שלך? ולקרוא אותו בכל מיני שמות של גנאי ולהשפיל אותו ולצעוק 

ולצרוח עליו וכו' וכו'.

על  להתנפל  שאסור  שכן  מכל  ואחד,  אחד  כל  על  תוכחה  לגבי  סובב  וזה 
אשתו ועל ילדיו, ואמרו חכמינו הקדושים )גיטין ו( : אמר רב חסדא לעולם 
עליה  הטיל  בגבעה  פילגש  שהרי  ביתו  בתוך  יתירה  אימה  אדם  יטיל  אל 
בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל אמר רב יהודה אמר רב כל 
המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות 

ושפיכות דמים וחילול שבת, עיין שם.

לחכם  הוכח  ישנאך  פן  לץ  תוכח  "אל  ט(  )משלי  אומר  אדם  מכל  והחכם 
ויאהבך" ופירשו חכמי המוסר אל תוכח לאדם בצורה כזו אתה לץ וכו' ואיך 
עשית דבר כזה וכו'? כי על ידי זה הוא ישנא אותך, אלא תוכיח אותו אתה 
ידי זה  ועל  וכו' או בוודאי שכחת,  חכם כזה בוודאי היה טעות מה שעשית 

יאהבך.

מבקש  שאני  בתפילתי  ישמע  ישראל  תפילות  השומע  הוא  ברוך  הקדוש 
ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

הצדיק מחנך
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העלון מוקדש לרפואת: נחמן נתן בן שרה, מנחם זאב בן דורית, אסתר מלכה בת ליהי, מלכה בת רחל הודיה

עורך העלון הר' אליהו מאיה נ"י רכז החברתי של הת"ת, לתגובות טל. 050-3012010

אין ילד רע אלא שרע לו , יש ילד טוב כי מזלו גרם לו
מאת: הרב יעקב ועקנין שליט"א 

מעשה באב שהגיע עם בנו למרפאה, פנה אליו הרופא: "ילד נכון שאתה ילד טוב?",  פנה האב אל הרופא בתרעומת: "מדוע הנך מלמד 
את בני לשקר, אולי הוא לא ילד טוב?!", ענה לו הרופא בחכמה: " כל הילדים הם ילדים טובים, הבעיה היא שאנחנו ההורים לא מטיבים 

עימם כראוי!"

"ידיים   , טוב"  לא  פתק  לי  תביא  אם  לך  "אוי  ההסעה",  את  תפסיד  אם  לך  ,"חסר  שכמותך"  עצלן  "קום  ופקודות:  גערות  המקבל  יש 
שמאליות מדוע הכל אצלך הפוך".

ויש הזוכה לברכת 'בוקר טוב' " אשריך בני שאתה הולך ללמוד תורה", שיהיה לך יום מוצלח ומבורך, "אשמח על פתק טוב שתביא לי".

יש המקבל פקודה: "אם לא תכין שיעורי בית תקבל עונש", ויש הזוכה לאמירה רכה: "בני בא ונעשה יחד את שיעורי הבית".

יש המקבל פקודה: "גש לישון ולא, רע ומר יהיה לך!" וילך לישון עם פנים זעופות כי השינה הופכת לעונש.

ויש הזוכה לקריאת חיבה: "בני תתארגן מהר לשינה אני רוצה לספר לך סיפור יפה" והוא ילך לישון עם שמחה כיוון שהשינה היא חוויה.

היוצא מדברינו: שכולם ילדים טובים! נקודה.

ואם יש ילד רע, כי באמת רע לו, מתייחסים אליו שלא כראוי, גודל עם פקודות וגערות ואולי גם קצת השפלות.

וכשרואים ילד טוב הסיבה היא רק שמזלו גרם לו להורים טובים חמים ותומכים המתייחסים אליו כיהלום.

יעזור ה' שתמיד נבחר בדרך הטובה והחיובית הבונה לטובה את נפש הילד, נתחיל אתו את היום ברגל ימין: " קום בני מלאך יקר שלי שיהיה לך יום טוב ומוצלח" בא נמהר להסעה כי חבל על 
כל מילה של תורה שתלך לאיבוד", נקבל אותו בפנים מאירות ובשמחה, נתעניין בו, נקדיש לו כמה דקות של התעניינות ואכפתיות, ונסיים  איתו את הערב באמירת " לילה טוב יקירי תערב 

שנתך, שמחת אותי בהתנהגותך היום, שתמיד אשמע עליך רק דברים טובים"  ואפשר לשיר לו את השיר  "וזכיני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים.." עד שיירדם ילד כזה ודאי יצליח.

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 טולדנו זצ"ל
ואליעזר שלמה רפאל בן אשר ז"ל

מזל טוב ל....מזל טוב ל....מזל טוב ל....
הת"ת  של  החינוכי   ליועץ 
שליט"א  כהן  אלישע  הרב 
רצון  יהי  בתו,  אירוסי  לרגל 
נאמן  בית  להקים  שיזכו 

בישראל אמן!

ליאור  ר'  למלמד  טוב  מזל 
יהי  הבן  להולדת  נ"י  יחזקאל 
של  לבריתו  שיכניסו  רצון 
ובזמנו,  בעתו  אבינו  אברהם 
ויגדל צדיק וירא שמים אמיתי!

מזל טוב לחתן הבר מצווה 
נ"י  ביטון  שלמה  אליעזר 
ולמשפ' לרגל היכנסו לעול 

המצוות!


