
דבר המנהל

הוא   הלא  בשנה,  ביותר  הקדוש  ליום  ההכנה  על  רבות  התלמידים  עם  שוחחנו  החודש  במהלך 
שהיום  להורות  הדמיון  בכ"ף  כ'פורים  שהוא  שם  על  כך  נקרא  כפורים  שיום  ידוע  "הפורים".  יום 
הקדוש ביותר בשנה הוא "פורים". וכיוון שאת זה לעומת זה עשה האלוקים, על כן כגודל קדושת 
הזה,  הקדוש  ביום  מהעיקר  האדם  את  להסיט  רוצים  והיצה"ר  אחרא  הסיטרא  כך  הפורים,  יום 
ושאר  נפצים,  דינמיות,   : כגון  ידי התעסקות בדברים מסוכנים  על  הן  לפורים,  ובימים של ההכנה 
חומרים מסוכנים למיניהם, והן בתחפושות שאין רוח חכמים נוחה מהם כגון: תחפושות עם תכנים 
מהבליהם של הגויים או "גיבוריהם" המדומים והדמיוניים... תחפושות של כאלו הרחוקים מתורה 
ומצוות, וכן בשתיית היין יתר על המידה שגורם לאדם לאבד כל רסן ולעשות נזקים ליהודי שני וכו'. 
זכורני שבהיותי בחור אצל כ"ק מוהרא"ש זצ"ל ב"היכל הקודש", שנה אחת ביום הפורים, תלמיד 
שהיכה  בהכאות  והן  ובחפציהם,  במלבושיהם  הן  לאחרים,  להזיק  החל  הרבה,  ששתה  מהישיבה 

והרביץ וכו' עד שנאלצו להוציאו.      
        

בדרשה שלאחר הפורים הזכיר מוהרא"ש בדבריו כי "בפורים אדם מגלה מי הוא באמת" בבחינת 
יכול להתחפש כל השנה לאדם צדיק, לאיש טוב, אך אם הוא מתפרע  יצא סוד". אדם  יין  "נכנס 
בפורים, ומזיק ומכה יהודי שני, בזה מגלה את פנימיות לבבו, ושכל השנה היה בתחפושת. בדברים 
האלו רימז מוהרא"ש זצ"ל על הבחור שהזיק בפורים, והיה לנו לפלא כי היה נראה בחור טוב ורציני, 
"היכל  את  עזב  שהלה  עד  רב  זמן  עבר  לא  ובאמת  הקדושה.  בתורה  ומתמיד  טובות  מידות  בעל 
הקודש" והתרחק מן הצדיק והגיע לאן שהגיע ה' ישמור. לכן הורים יקרים - שימרו על ילדיכם שלא 
יתעסקו עם חומרים מסוכנים בימים שלפני פורים וביום פורים עצמו. כמו כן לתת להם להתחפש 
האלו  הקדושים  הימים  את  לנצל  שנזכה  רצון  ויהי  והקדושה.  היהדות  אל  הקשורות  בתחפושות 
בתפילה לה' בבחינת "כל הפושט יד נותנים לו" ונזכה לכל הישועות ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן!

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

בת"ת  התורנית  החינוך  רשת  של  הפדגוגי  סמנכ"ל  ביקור  א. 
החינוך  רשת  סמנכ"ל  בת"ת  ביקר  א'  אדר  ז'  שלישי  ביום   -
התורנית הר' ישי יזדי שליט"א אשר הגיע על מנת לחזק את 
הת"ת והמוסדות עקב האסונות הקשים שפקדו את הקהילה. 
הוא אף הציע את עזרתו במספר תחומים, על מנת לסייע במה 
שיוכל וכמו כן הגיע לבקר ולנחם את משפחת אמדדי האבלה 
על הסתלקות בנם יקירם, הבחור הקדוש לוי יצחק אמדדי ז"ל. 
האיכפתיות,  על  לסמנכ"ל,  גדול  כח  ישר  ברכת  מסורה  מכאן 

התמיכה, והסיוע שמעניק לת"ת שלנו.

יג' אדר א' התקיימה פגישת מנהלי  ב. פגישת מנהלי מוסדות ביבנאל במחלקת הרווחה – ביום שני 
המוסדות ביבנאל במחלקת הרווחה במועצה. בפגישה  הועלו הצרכים הנדרשים לקידום תלמידים 
הסובלים מקשיים שונים, הן בתחום הריגשי והן בתחום הלימודי. אנו תקווה שילדינו יקבלו את המענה 

הראוי לקידומם האישי.

ג. מבחני הנהלה- בחודש האחרון התקיימו מבחני הנהלה מטעם הת"ת שהכין אחראי הלמידה הרב 
הקריאה.  והבנת  קריאה   : בנושא  הבחינות  היו  א'-ב'  בכיתות  נ"י.  המנהל  בנוכחות  שליט"א  ועקנין 
בכיתות ד' בחומש ובמשנה. ובגנים במכינות ב' בקריאה. התלמידים גילו בקיאות בחומר והיה נחת 

לראות ולשמוע. יישר כח למלמדים ולתלמידים.

חסדי ה' יתברך שעלה בידינו להוציא את חוברת   - ד. חוברת סיפורי מוהרא"ש: "בדידי הוה עובדא" 
מס. 3 , ובה סיפורים אישיים של התלמידים ובני משפחותיהם על הניסים שזכו לפעול אצל האדמו"ר 
מוהרא"ש זצ"ל. יישר כח גדול להורים ולתלמידים ששלחו סיפורים מרגשים ביותר. מכאן נשלח בקשה 

וקריאה לשלוח לנו עוד סיפורים על מנת שנפרסמם. אי"ה בעתיד נוציא ספר מהחוברות הללו.

ה. כנס ספר המידות- ביום חמישי טז' אדר א' התקיים כנס חיזוק ועידוד מבצע ספר המידות באמפי 
של הת"ת. התלמידים שיננו בקול רם וגם נבחנו על סעיפים מתוך הספר הקדוש שרבנו ז"ל אמר עליו 
: "הספר הזה עשה אותי יהודי!", וכן שרו שיר חדש על "ספר המידות". במעמד המשמח חולקו פרסים 
ומיני מתיקה למצטייני ספר המידות ואשרינו שזכינו! כאן המקום להודות לאחראי קישוט הת"ת - הרב 

אברהם עובד נ"י על הכנת פינת ספהמ"ד הנפלאה שהכין בפרוזדור הת"ת

ו. פיקוח אחר הצהרים – מהחודש האחרון קיבל על עצמו סגן המנהל – הרב אבירם נ"י לתגבר את 
הפיקוח על הלמידה והמשמעת בשעות אחר הצהריים. הוא מסייר בין הכיתות ומוודא שמתקיימת 
הלימודים  של  האווירה  ואת  הרצינות  את  המגבירה  ברוכה  יוזמה  זוהי  ראויה.  ומשמעת  למידה 
והמשמעת, כמו כן הוא מסייע רבות למנהל נ"י לקדם את הת"ת בהרבה תחומים, ואנו מברכים אותו 

על כך – חזק ואמץ! 

חכמי  מועצת  חבר  הגדול,  הגאון  של  ביקורו  ז. 
החינוך  מעיין  רשת  הנהלת  ויו"ר  התורה 
התורני – הרב דוד יוסף שליט"א. בשבוע של 
פרשת ויקהל זכינו לביקורו של הרה"ג ר' דוד 
את  בחן  לכיתות,  נכנס  הרב  שליט"א.  יוסף 
והלמידה.  הידע  מרמת  והתפעל  התלמידים 

בכיתה ד'1 שאל הרב את התלמידים באיזו מסכת הם אוחזים ולאחר מכן שאל אותם שאלות ורווה 
נחת בפרט לאור העובדה שהשאלות ששאל היו על נושאים שלמדו בתחילת השנה ובכל זאת ידעו 
להשיב לו כראוי. בין השאלות ביקש הרב לבדוק את חשיבתם של התלמידים, והיקשה שאלה הלכתית 
השייכת לדורנו, על פי הנלמד במשנה, ושמח מאד שידעו לקשר דבר ולהסיק מסקנות לפי ההלכה. 

כמו כן הרב בירך את המנהל ואת צוות המלמדים שימשיכו ויעלו מעלה מעלה ותשרה הברכה במעשה 
ידיהם. הביקור הביא עמו אווירה של תורה וקדושה, ואנו מודים לו על שהטריח את עצמו לבוא ולבקר.

ח. סיומים בכיתות – ישר כח לתלמידי כיתה ז': א"ש דיין נ"י - על סיומו את הש"ס גמרא לפני הבר 
מצווה.  והתלמיד מנחם זאב עטייה נ"י שסיים את המסכתות : נדרים, נזיר, סוטה, והתלמיד נחמן יוסף 
נעמת נ"י, שסיים את המסכתות: זבחים מנחות.  בכיתה ו' : א"ש ג'פרי נ"י : על סיום ששה סדרי משנה 
: עילאי גיסין נ"י זכה לסיים ששה סדרי  בגירסא.  חיים לשם נ"י סיים מסכת יומא, תלמיד כיתה ג' 
משנה. אנו מברכים אותם שיזכו להמשיך ולהתמיד בסדר דרך הלימוד של רביז"ל, כפי הדרכתו של 

מוהרא"ש זצ"ל, ויגדלו מתמידים בלימוד התורה הקדושה.

פורים - חסדי ה' יתברך וביוזמתו של אחראי הלמידה הר' ועקנין שליט"א,  ט. מבצע מגילת אסתר : 
התקיים מבצע מגילת אסתר – פורים, מפרשת ויקהל - עד יא' אדר ב'. כיתות ד'-ה' הבנת הנקרא של 
מגילת אסתר ללא רש"י, כיתות ו'-ז': מגילת אסתר פרקים א'- י' עם פירוש רש"י. התלמידים קיבלו 
מאחראי הלמידה שאלות על פרקי מגילת אסתר, וענו על כך תשובות במחברת פורים בה הוסיפו 
קישוטים וההשקעה ניכרת במיוחד על ידי תמונות וציורים מתאימים שהוסיפו התלמידים ממעשה 
וכאן  יותר לזכייה.  יקנו סיכויים גדולים  וברורות  ידיהם. המחברות היפות ביותר עם תשובות נכונות 

המקום לחזק את ידי התלמידים שימשיכו ביתר שאת – יישר כחכם! 

י. צעדת "חיבת הארץ" והכרת הטבע באזור יבנאל עיר הקודש -  ביום ראשון כו' אדר א' פרשת פקודי, 
יצאו כיתות ד' ומעלה, למסלול הליכה בחיק הטבע לכיוון מנחמיה. במהלך המסלול התקיימו מספר 
עצירות להסבר על נפלאות הבריאה בצמחיה, בעלי החיים המצויים באזור יבנאל וכן הצגת זוחלים 
למיניהם. לאחר מכן התלמידים הכינו פיתות ויצא טעים מאד... בהמשך הגענו לחורשת יעלה ושם 
התלמידים יצרו יצירות נפלאות מחומרים מהטבע. חשוב לציין שאנשי המתנ"ס והמועצה שהתלוו 
ואחראי  פעיל  צוות  היה  המלמדים  צוות  וכן  מיוחדת,  בצורה  התנהגו  הת"ת  שתלמידי  אמרו  אלינו 
במיוחד. אף אנו מברכים בברכת ישר כח את התלמידים והמלמדים היקרים על קידוש ה' ושם הצדיק 
שעשו ביום זה. כמו כן כאן המקום להודות ליוסי ביידץ ולרמי מהמתנ"ס על האירגון, הסיוע וההדרכה 
שתרמו להצלחת היום. כמו כן אנו מודים לצוות הלוגיסטיקה והתחזוקה של הת"ת - ר' משה גיסין נ"י 

ולר' שלום אוחיון, שתרמו רבות להצלחה הגדולה.

יא. פעילות לגני המכינות לחודש אדר – ביום רביעי כט' אדר א' התקיימה פעילות לילדי הגנים במשמר 
השלושה לשם הגיעו התלמידים באוטובוסים מאורגנים. הר' ועקנין שליט"א פתח בדברי תורה על 
חשיבות "ונשמרתם לנפשותיכם", ולאחר מכן הוצגו בפני הילדים: כבאית, מד"א, חבלן משטרה עם 
רובוט, ועוד. תודה רבה למארגנים מטעם המועצה והשיטור הקהילתי שמימנו את כל ההוצאות כולל 

ההסעות, ואחרונים חביבים - תלמידי המכינות וצוות הרבנים.

כמו  ו-ג',  ב'  לכיתות  בחשבון  ארציים  מבחנים  התקיימו  פקודי  פרשת  בשבוע  ארציים-  מבחנים  יב. 
ו' התלמידים מתכוננים בהלכות שבת לקראת החידון הארצי, אחראי למידה הר' ועקנין  כן בכיתה 
שליט"א, הכין שאלות על החומר לשינון על ידי התלמידים, כמו כן הרב מעביר מספר שיעורים בהלכות 
אלו לכיתה ו' כהכנה לחידון. הורים יקרים ! נא לעודד את התלמידים שילמדו את ההלכות מתוך דף 

השאלות שהר' ועקנין שליט"א הכין, על מנת שיהיו בקיאים בהלכות חשובות אלו.



שאלות ותשובות בענייני חינוך
מאת:  העורך

שצומחת  בתועלת  ההבדל  אודות  שיחה  ממך  שמעתי  פעם  שאלה: 
מענישה, איום, גערה וכו'. לבין התועלת שצומחת מעידוד, שבח, מחמאות 
וכו'. האם תוכל להעלות בעבורי את הדברים על הכתב למען אוכל לחזור 

עליהם מפעם לפעם?

תשובה: בשמחה רבה! ולשם כך אעתיק את מקור הדברים מתוך ספרו של 
הצדיק הקדוש ר' נחמן מברסלב זי"ע )לקו"מ ח"א סי' רפ"ב(:

'דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, 
שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת 
לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת )תהלים ל"ז(:"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו". 
הינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך 
אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע וזהו "ועוד מעט ואין רשע", שצריך אתה לבקש בו 
עוד מעט טוב שיש בו עדין, ששם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדין, כי 
איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו, ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו 
רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה 

על ידי זה.

וזהו "ועוד מעט ואין רשע", על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה "והתבוננת על 
מקומו ואיננו", הינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאין 
בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. 

וזהו "והתבוננת על מקומו ואיננו" כנ"ל, והבן'. עד כאן דבריו הקדושים.

נשכיל ללכת בדרך הקדושה הזאת אשר סלל  רק  ניתן להציל אם  ילדים  כך הרבה  וכל  נפלאים  והדברים 
לפנינו. וכעת, ארחיב את הדיבור ותראה עד היכן הדברים מגיעים.

נניח שמורה או הורה ראה את הילד עושה מעשה לא טוב כגון הטרדת ילד אחר, אמירת מילים לא יפות, 
השלכת פסולת על הרצפה, אי ציות למבוגר וכן הלאה.

גנאי  בשמות  אותו  ויכנה  בתלמיד  ינזוף  הוא  גערה  או  ענישה  של  בדרך  בבעיה  לטפל  יבחר  המבוגר  אם 
:"חצוף!", "לא יוצלח!" ואף יתלונן על העובדה שזו לא הפעם הראשונה : "כמה פעמים כבר אמרתי לך שלא 
לעשות את זה?!". יתכן שהוא גם יתן לו עונש מסויים כמו לכתוב כך וכך פעמים או לשלול ממנו את הזכות 

להפסקה וכן הלאה.

מה תהיה התוצאה? הילד ירגיש מושפל, יותר ויותר תחקק בדעתו האמונה לדברי המבוגר שהוא אכן "חצוף" 
לו את הדרך לכשלון הבא בהתנהגות לא ראויה, שהרי מה עושה "חצוף"?  יסלול  וזה כמובן  יוצלח",  ו"לא 

מחציף!

אותו  וישתדל שלא לחזור על אותו מעשה בפני  יזהר  עונש כלשהו, הוא באמת  בנוסף, מאחר שהוא ספג 
'כי גם   : י"ט(  )ויסודו גם כן בספר הקדוש הנ"ל בסי'  וכבר דיברנו עליו במקום אחר  וזהו כלל גדול  מבוגר. 
כן  והיא בורחת משם'.  זוכרת שבמקום זה נשכה כלב  זיכרון, כמו שאנו רואים, שגם בהמה  יש לה  בהמה 
הדבר לגבי ילד שנכווה מאיזה עונש ותגובה לא נעימה מהמבוגר, הוא ישתדל שלא לשוב ולעשות את הדבר 
בפני המבוגר.אך הדרך הזאת אינה מביאה אותו לשינוי לטובה בהתנהגותו אלא גורמת לו להירתע ולהיזהר 

מהתנהגות לא טובה בפני אותו מבוגר. 

ובמילים פשוטות יותר :הוא כן ישליך פסולת על הרצפה לאחר שיוודא שאותו מבוגר לא מבחין בו. הוא כן 
ינבל את הפה או יכה את זולתו לאחר שיבדוק שהמבוגר הנ"ל לא נמצא באזור.

הכלל העולה, על ידי שהולכים עם הילד ביד קשה, הדבר מעורר אצלו תחושות לא טובות ואולי גם תחושות 
של כעס ושנאה כלפי מי שנהג איתו כך. ממילא, הוא ממש לא יהיה מעוניין לציית אותו ולבטח שלא מתוך 

כבוד והערכה. במקרה הטוב הוא ישמע בקולו מחמת פחד מעונש נוסף או מחמת ההפסד של הטבה מסויימת כגון פרס, טיול וכו' )וכבר נתקלתי במקרים בהם הורים השליכו את ילדיהם לישון 
ברחוב מחמת שלא התנהגו כשורה. אותם ילדים אכן השתדלו לציית את הוריהם מהפעם ההיא אך לא מחמת שהעריכו אותם יותר אלא משום שחששו לישון לילה נוסף ברחוב. ואכן, כשהילדים הללו 

התבגרו והתפתחו בגופם, הם גם העזו לעמוד מול הוריהם ואפילו להתקוטט איתם, ה' ישמרנו(.

המשך יבוא...
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פינת הרב ועקנין
מאת: הרב יעקב ועקנין שליט"א 

קשב וריכוז:

לא אחת אנו גוערים בבן )או בבת(, "מדוע אתה לא מקשיב לרב", "תפסיק לרחף", "מדוע אינך פעיל ולא משתתף בשיעור", והאמת שברוב הפעמים הבן 
)או הבת( לא אשמים, וזה בגלל הפרעת קשב וריכוז!

רבים הגורמים לילדינו הסחת דעת, אך נזכיר גורם 'להסחת דעת' שיש בידינו למונעו בקלות, איך? וכיצד?

צפייה בסרטים:- אין הכוונה שילד הגדל בקהילה יחשף לסרטים פגומים ואסורים ח"ו, אלא לסרטים של מה בכך, מתח, עלילות, ובפרט סרטים ללא מסר 
חינוכי, אפילו צפייה בחיות טרף, שנחקקים במוח של הבן וסוחפים אותו למחוזות הדמיון, וגם לאחר שקם בבקר ללכת ללימודים, הוא נמצא בכיתה אך ראשו 
ב'עננים' ולא בענינים, כיוון שמה שראה- מעניין אותו יותר והילד הצופה גודל עם חוסרים לימודיים, ומשתעמם מחוסר הבנת הנלמד ומהניתוק מהלימוד 

שנגרם ממה שצפה, ומה יעשה הבן ולא יחטא? ומי הגורם לכך? אלו ההורים הרחמניים!

אותם הורים שהבן או הבת 'משגעים אותם' ורוצים 'קצת שקט' ומושיבים את הילד מול מחשב או מול הנייד של אבא,- ]שמכשיר זה כרגע נותן שקט תעשייתי, אך יגרום אח"כ לחוצפה ולחוסר ריכוז, וח"ו 
לנשירה לרחוב[ ולא שמים לב שבמו ידם זורעים נזק בלתי הפיך, שתוצאותיו הם: "אין לי חשק ללמוד", " לא בא לי ללכת לת"ת", או שהוא צריך להישאר שנה נוספת בכיתה, או לקבל שיעורי עזר, שניתן 

היה למנוע אותם אם היינו שולחים ילד עם 'קופסה ריקה מסרטים' ומליאה רצונות וכיסופין ללמוד,

הפתגם אומר: "תמונה אחת שווה אלף מילים" ולעניננו: 'תמונה אחת מעיפה אלפי מילים' של המלמד בכיתה, שהם עוברים ליד אוזניו של התלמיד אך לא נכנסים כי המוח 'תפוס',

קבל על עצמינו להפסיק מלחשוף את הילד למחשבים ולמכשירים טכנולוגיים ובפרט מה שמחובר לאינטרנט,) מי שמחזיק אייפון וכדו' גם אם הוא חזק הבן בסוף יגיע למכשיר הפגום ומשם יגלוש 
לעולם הנשייה ח"ו( ובזכות זה נזכה ''לכל בנייך לימודי ה' "- לבנים המונחים בלימוד שיביאו לנו הרבה נחת בתורה ובמידות טובות.

בברכה והצלחה - אחראי למידה הרב ועקנין

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

שות"א דינוקא


