
הורים יקרים! לאחרונה נעשית עבודה יסודית לטיהור 
רוח  את  הנוגדות  תופעות  מיני  מכל  תורה  התלמוד 
הטהרה והקדושה, כגון: שמירת הדיבור, לבוש חיצוני, 
רוח  את  תואמים  שאינם  מכשירים  מהבתים  הוצאה 
הסכנות  אודות  להורים  בהסברה  וזאת  הקדושה, 
שבדבר ועל מחויבותנו לשאר ילדי הת"ת שלא ילמדו 
דברים שלילים מאותם תלמידים שבבתיהם יש את המכשירים המסוכנים 

והלא רצויים.

תקנון  ריענון  על  החינוך  מוסדות  עם  יחד  אלו  בימים  שוקד  ההוראה  בית 
המוסדות בכל הקשור לענייני קדושה וטהרה של הבתים והתלמידים. אנו, 
לייעוד:  ולהגיע  מחננו  את  לטהר  יכולתנו  ככל  נעשה  תורה  התלמוד  צוות 
וביותר במקום בו שורה השכינה – המקום בו לומדים  "והיה מחניך קדוש" 
תינוקות של בית רבן, וכמו שאמר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זכותו 
את  ולקבל  הקדוש  לציונו  לעלות  נזכה  אי"ה  הקרוב  בעומר  )שבל"ג  עלינו  תגן 
המתנות שיחלק לנו כפי שאמר האדמו"ר זצ"ל בדרשותיו( לתלמידיו: באו ונצא 

לקבל פני השכינה, ולקח אותם לתלמוד תורה שם לומדים תינוקות של בית 
רבן. 

הורים יקרים! אנא מכם, עיזרו לנו לשמור על הילדים שלא יחשפו לדברים לא 
ידוע הדבר שכל הורה, אפילו אם הוא  טובים אשר יהרסו אותם לכל החיים. 
עצמו עובר עליו מה שעובר ברוחניות ונכשל במה שנכשל, הוא לא היה רוצה 
שבנו יהיה כך. ולכן אם לכם באופן אישי קשה מאד, ואין אנו דנים אף אחד, 
אבל  ואחד,  אחד  לכל  שיש  הרע  היצר  לגבי  הקב"ה  של  השוטרים  לא  ואנו 
לכל הפחות למען ילדיכם שאתם אוהבים אותם, ורוצים שיגדלו צדיקים, יראי 
ה', בדרך מוהרא"ש ובדרך רביז"ל, שימרו עליהם מכל משמר כבבת עינכם 
ותרחיקו מהם את כל הסכנות הרוחניות שיש בכל מיני מכשירים ומשחקים 
לא חינוכיים למיניהם, ונזכה שיגדל לנו דור צדיקים יראי ה' שיהיו ההמשך 
תפילות  וכמה  ילדיו  הם  שאלו  זצוק"ל  האדמו"ר  של  הקדושה  קהילתו  של 

נשא עבורם, והת"ת שלנו היה בבת עינו, ונגרום לו נחת גדול.

 בברכת רוב נחת דקדושה!
המנהל רפאל מימוני
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לחנך בשמחה - הרב זילברשטיין שליט"א
מתוך הספר "לחנך בשמחה"

מעשה  על  זצ"ל  פינשטיין  משה  ר'  שסיפר  סיפור 
שהתרחש בימיו : 

באמריקה  היו  מפורסמות  חרדיות  משפחות  שתי 
באופן  הפגינה  מהן  אחת  שכל  תקופה,  באותה 
על  גם  שלה,  השבת  שמירת  את  ביותר  מרהיב 

חשבון פיטורין מהעבודה. 

של  שילדיה  לראות  היה  מפליא  זאת,  ולמרות 
של  משפחות  הם  גם  והעמידו  אמיתיים  תורה  לבני  וצמחו  גדלו  אחת  משפחה 

תורה למופת, ואילו המשפחה השנייה לא זכתה לכך.

שמציאת  העובדה  לאור  פרנסה  של  עוצמה  רב  בנסיון  עמדו  המשפחות  ראשי 
והנה  ביותר.  הקשות  המשימות  אחת  היתה  ההם  הימים  של  באמריקה  עבודה 
אבל  רב,  כסף  להם  להכניס  אמור  שהיה  עבודה  מקום  למצוא  הצליחו  השניים 

הנסיון התבטא בכל שמנהלי המפעלים דרשו מהם לעבוד בשבת.

שניהם עמדו בנסיון וביטלו את החוזים שחתמו עם המפעלים מחללי השבת.

שהם  באיך  נעוץ  היה  הקטן'  'ההבדל 
בני משפחותיהם.  הציגו את הדברים בפני 
העידו  המשפחות  אחר  שעקבו  האנשים 
שההבדל היה כזה: האבא הראשון, שילדיו 
שהגיש  לאחר  לביתו  הגיע  לתפארת,  גדלו 
את מכתב הפיטורין שלו והחל... לרקוד עם 
עד  בפניהם  בהדגישו  המשפחה,  בני  כל 
כאשר  מאושר  האדם  להיות  צריך  כמה 

הוא זוכה לקיים את רצון בוראו.

השני, לעומת זאת, למרות שגם הוא עמד בעצם הנסיון, אבל בשובו למעונו היה 
בפנים נכאות, והדגיש לבני הבית עד כמה 'קשה להיות יהודי'...

המשפחה  של  ילדיה  בין  הענק'  'ההבדל  את  אחריו  הצמיח  הקטן'  'ההבדל 
והעידוד  השמחה  מקור  את  מאביהם  ספגו  הראשונים,  השניה.  לזו  הראשונה, 
של  ילדיה  ואילו  קשים.  נסיונות  האדם  בפני  עומדים  כאשר  גם  מצוות  לקיום 
המשפחה השנייה, החליטו לפרוק עול, מחמת ששמעו מאביהם שקשה להיות 

יהודי...

דברי העורך:  יש כאן בנותן טעם להזכיר את דבריו של אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע 
הערב  בשעות  לביתו  חוזר  היה  למחייתו  קשה  שעבד  אחד  יהודי  הזה:  בעניין 
כשהוא עייף ומותש מהעבודה. והנה, תוך זמן קצר, לקח בידו את הגמרא ויצא 

מהבית. הוא הגיע לשיעור בדף היומי שהתקיים בבית הכנסת שבאזור. 

וירד  עלה  ראשו  התנמנם.  הוא  השיעור  ככל  רוב  ובמשך  עליו  גברה  העייפות 
מפעם לפעם ואת השיעור לא זכה לשמוע. המחזה הזה חזר על עצמו מדי ערב.

פעם, כששאלו אותו משתתפי השיעור לשם מה הוא עושה זאת? הרי ממילא 
אינו קשוב לשיעור ואיזו תועלת צומחת מהגעתו לשם?

ענה ואמר: חשוב לי שהילדים יראו שאבא לוקח את הגמרא והולך לשיעור. הם 
לא יודעים שאני נרדם. הם יודעים שאבא לומד! עבורם אני עושה את המאמץ.

זי"ע שיבח מאד את הנהגתו של היהודי הפשוט שלא חסך מעצמו  ומוהרא"ש 
כי התורה היא  ויבינו  יראו  ובלבד שהילדים  יום עבודה מפרך,  מאמץ גם לאחר 

חיינו ואורך ימינו ועליה יש למסור את הנפש!

לחזק את עצמו בכדי לשמש  כל אחד  יוכל  ובמה  איך  לקח,  ויוסיף  ישמע חכם 
דוגמא לילדיו לאהבת התורה והמצוות. 

שבת שלום ומבורך, שבת של שמחה, שירים וסיפורי צדיקים סביב השולחן!

 התרחבנו
בסיעתא דשמיא

4 עמודים!

דבר המנהל



הגרלה  התקיימה  שהובטח,  כפי   - שמח"  יותר  פורים  בטוח-  על  "הולכים  מבצע  א. 

 20 עלו  ובגורל  התורני  החינוך  מעיין  רשת  במשרדי  בניסן  ד'  שלישי  ביום  גדולה 

תלמידים מרחבי הארץ ומתוכם עלה שמו של תלמיד מהת"ת שלנו - התלמיד היקר 

אברהם סמוכיאן נ"י מכיתה ג' אשר זכה במצלמה יוקרתית. נאחל לו ולהוריו היקרים 

המשך הצלחה ונחת. כאן גם המקום להרים על נס את כלל תלמידי התלמוד תורה 

ללא  הקדוש עבר בשמחה  היום  הנפץ.  חומרי  ללא  יותר  בפורים שמח  זכו  שכולם 

נפגעים וזו ההצלחה הגדולה.

כנס מנהלים פרוייקט "אל הנפש"- לפני החג התקיים כנס פרוייקט "אל הנפש",  ב. 

שעל ידי קרן ידידות טורונטו בשיתוף רשת מעיין החינוך התורני על מנת לתת מענה 

ימונה  ובקרוב  פעולה  שיתוף  על  סוכם  הריגשי.  בתחום  עזרה  הצריכים  לתלמידים 

מומחה שיעסוק בתחום לתועלת התלמידים הזקוקים לכך.

ג. סיום ספר שופטים בכיתה ה' 2- של הרב אהרן בוני נ"י, זכו לסיים לפני החג את ספר 

שופטים והתקיימה בכיתה מסיבת סיום חגיגית לכבודה של תורה. המנהל נ"י, והר' 

ועקנין שליט"א נשאו דברים וחיזקו את התלמידים להמשיך ולהתמיד בתורה אשר 

היא חיינו ואורך ימינו. ישר כח גדול לרב בוני נ"י שמשקיע רבות בכיתתו בה סיום )של 

ספר( רודף סיום. חיזקו ואימצו! 

נסעו  קדושים  פרשת  ג'  ביום  בדרכים(-   )זהירות  ובזה"ב  בעברית  השתלמות  ד. 

המלמדים הרב שילה שלמה נ"י, והרב נתן קורץ נ"י, להשתלמות בהוראת העברית. 

וביום ג' פרשת אמור נסע המלמד הר' שילה שלמה נ"י להשתלמות בנושא: "זהירות 

בדרכים", הדבר נועד לתגבר בצורה משמעותית ולהרים את החומר בכיתות הבסיס 

בהן הם מלמדים. זהו צעד חשוב נוסף שעושה התלמוד תורה להרמת תוכן הלמידה 

ובפרט בכיתות הנ"ל. 

ה. ביקור מכינות ב' בכיתה א'- השבוע ביקרו כיתות מכינות ב' של הרב מוסק נ"י והרב 

בוטל נ"י עם תלמידיהם בכיתות א', על מנת להציג בפניהם את כיתה א', וליידע אותם 

ולהכינם לקראת שנה הבאה שיעלו לתלמוד תורה, המנהל שליט"א והאחראי למידה 

הר' ועקנין שליט"א נשאו דברים בפני התלמידים וחיזקו אותם לקראת עתידם, מחנך 

כיתה א' הרב אברהם עובד נ"י הציג בפני התלמידים את התיק, מחברת, ועוד ועוד, 

התלמידים הכינו ציור "עולה לכיתה א", וקיבלו ארטיקים. אמת מה נהדר היה לראות 

מוהרא"ש  האדמו"ר  של  ומפעלו  לת"ת,  מהגנים  העולים  תלמידים  של  נוסף  דור 

זצוק"ל הולך ומתעלה. צוות ההנהלה והגנים יצאו מרוגשים.

ו. כנס פתיחה מט' לתת מבצע חסד לימי הספירה- בפרשת אמור התקיימו בימי שלישי 

ורביעי כנסי פתיחה של מבצע "מ"ט – לתת חסד לימי הספירה". בפני התלמידים 

הוקרנה מצגת יפה לחיזוק מעשי חסד בין אדם לחברו, והוסבר להם שמטרת המבצע 

לכתוב  יהלום  בצורת  דפים  קיבלו  התלמידים  טובים.  מעשים  של  יהלומים  לאסוף 

ככל  חותם.  המלמד  ובת"ת  חותמים,  ההורים   - בבית  שעשו.  טובים  מעשים  בהם 

יותר יהלומים יצבור נקודות. כמו כן התלמידים התבקשו להביא  שהתלמיד יאסוף 

מחברת ספירת העומר, שבו יכתבו על נושא בן אדם לחברו והלכות ספירת העומר. 

במהלך המבצע יחולקו פרסים יפים בת"ת, ובסיום המבצע יתקיים כנס ארצי אליו 

יגיעו נציגים מכל ת"ת של רשת מעיין החינוך התורני שהם המצטיינים של המבצע. 

במעמד גדול וחשוב זה יחולקו תעודות ופרסים לתלמידים שגילו רצינות והשקעה. 

הורים יקרים נא לעודד את הבנים במבצע חשוב זה! 

ז. סיום ש"ס על ידי תלמיד כיתה ה'1- זכינו בחסדי ה' יתברך שתלמידינו ממשיכים 

אצלינו  שהתלמידים  היה  וכיסופו  שרצונו  זצוק"ל  האדמו"ר  כ"ק  של  מורשתו  את 

יסיימו את הש"ס גמרא לפני הבר מצווה ואמר "מי שזוכה לסיים את הש"ס לפני הבר 

מצווה ממשיך על עצמו צלם אלוקים". זכינו בשבוע זה שתלמיד נוסף בכיתה ה'1- 

של הרב משולם מדר נ"י, התלמיד היקר - אליעזר שלמה כהן )בן ר' יוסף(, עשה סיום 

ש"ס בכיתה עם סעודת מצווה. המנהל והסגן נ"י דיברו וחיזקו את התלמידים בנושא 

חשוב זה, ועקב כך קיבלו על עצמם הרבה תלמידים מהכיתה, קבלות טובות בלימוד 

התורה הקדושה, נברך את התלמיד א"ש כהן נ"י שימשיך להתמיד בתורה הקדושה 

ויתעלה מעלה מעלה בעבודת ה'. 

מהנעשה בתלמוד תורה



שאלות ותשובות בענייני חינוך
המשך התשובה העוסקת בהבדל שבתועלת הצומחת מענישה, איום, 

גערה וכו' לבין התועלת שצומחת מעידוד, שבח ומחמאות. 

היא  יהודה  בן  שמעון  ר'  של  ששיטתו  נט.(  )ב"ק  אומרת  הגמרא 
ראובן  של  הבהמה  אם  כגון:  הרע.  מתוך  היוצא  בטוב  להתחשב 
הזיקה לגפנים של לוי וכעת ראובן צריך לשלם את הנזק. ר' שמעון 
בן יהודה סובר שפרט לנזק ישנה גם תועלת משום שהיא מנעה את 
הכחשתם של הגפנים שהרי כעת שאין ענבים על הגפן, זה מונע את ההתיישנות וההכחשה 
ואת הדבר  נוספת  תקופה  נוספות למשך  ענבים  ולהוציא  להמשיך  יוכלו  והם  הזמורות  של 
הזה צריך להוריד מתשלום הנזק וכמו שפירש"י: 'לנכות מן התשלומין מה שיכחישו הענבים 

בגפנים אם יעמדו שם עד הבציר שתמיד יונקים לחלוח הגפן'. 

והגם שאין הלכה כר' שמעון בן יהודה, יש לומר משום שההתחשבות שלו גורמת הפסד לניזק 
לו. אך בחינוך הילדים אין מי שיפסיד אם נבקש  שלא מקבל תשלום מלא על מה שהזיקו 
סי'  אברהם  במגן  מובא  זה  )וכעין  הרעה  ההתנהגות  מתוך  גם  והתועלת  הטוב  את  למצוא 
קי"ד סקי"ג(: "ואף על גב דלא קיימא לן כר' מאיר בשור, בהא מיהו קימא לן כוותיה" )למרות 
שאין הלכה כר' מאיר בשור, אך בדבר הזה כן הלכה כמותו(. כלומר – למרות שאין הלכה כמו 

התנא בעניין הזה, אך בעניין אחר כן ננהג כמותו. 

פעם לימדתי ילד שהתקשה לשמור על פיו בשעה מריבה. הוא פער את פיו לבלי חוק והוציא 
ולחזק  להחמיא  והשתדלתי  הנ"ל  בדרך  איתו  הלכתי  לשומען.  כדאי  האוזן  אין  אשר  מילים 
לשנות  שחפצתי  עניין  מאותו  היו  תמיד  שלא  )הגם  בו  יש  שכן  הטובים  הדברים  את  אצלו 
אצלו( על ידי שליחת פתקים חיוביים להוריו ולמנהל, שיחות אישיות בשעות הלימודים ומעבר 
לשעות הלימודים )"שמחתי מאד לראות כיצד השאלת את המחדד ליצחק והרגשתי צורך 
להתקשר אליך עכשיו לספר לך על כך"( ולפעמים גם פתקים שהנחתי לו בתוך ספר או סידור 

)"אני שמח לראות איך שאתה מתקדם עם שמירת הדיבור!"(. 

לאט לאט, ככל שהקשר בינינו הלך והתהדק, היו למילים שלי ערך רב יותר בעיניו עד שבמשך 
לחדר  אותו  והכנסתי  אדיר  הישג  היה  זה  מריבה!  בשעת  פיו  את  לבלום  הצליח  הוא  הזמן 
המנהל בשמחה גדולה לספר על כך )"היתה מריבה בינו לבין שמעון והוא התאפק ולא קילל! 
במקום זה הוא העדיף לפנות אלי שאסדר את העניין"(. בחסדי ה' ההרגל נעשה טבע והוא 

לימד את עצמו שלא להוציא מהפה מילים לא ראויות.

כמובן שהמטרה היא חשובה מאד ואליה שאפנו להגיע. אך ההתייחסות מצידי לכל השלבים 
הקטנים שבדרך הם אלו שהביאו אותנו אל המטרה הזאת. ידעתי להעריך את הקושי שלו 
להשתנות ולכן שמחתי מאד על כל התקדמות ולו הקטנה ביותר. ככל שהוא הרגיש בכך – זה 

דחף אותו קדימה עד שהגיע להיכן שהגיע. 

וזה שאומרים חכמינו הקדושים )ברכות נד.( שצריכים להודות לה' יתברך על העבר ולבקש 
על העתיד. כן הדבר בעניין חינוך הילדים שצריכים להאיר ולשמוח בעבר של הילד, כלומר למצוא את הטוב שכבר עשה, ולבקש ולעודד אותו על העתיד שימשיך להתקדם.

אגב, נראה לי הכרחי ונחוץ להציג כאן את פירושו של קדוש ישראל, מרן החפץ חיים זי"ע על הגמרא )ברכות כח:( המספרת על תפלתו של ר' נחוניא בן הקנה ביציאתו 
מבית המדרש :'מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות וכו' אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר והם עמלים 
ואינם מקבלים שכר'. והקשה החפץ חיים : וכי מדובר בשוטים שעמלים ואינם מקבלים שכר על עמלם?! אלא שהשכר שהם מקבלים הוא רק על התוצאה של העמל אבל 

לא על העמל עצמו. 

למשל, אם החייט לא הצליח להכין בגד ראוי הוא לא יקבל את שכרו מהקונה. אבל על התורה מקבלים שכר לא רק אם הצלחנו להבין את הסוגיא היטב אלא על עצם העמל 
אפילו אם נכשלנו וטעינו. וזה פירוש: "אני עמל ומקבל שכר".

כי באמת "אדם לעמל יולד" )איוב, ה'( ופירשו חכמינו הקדושים )ילקוט יהושע, פ"א רמז ו'(: 'איני יודע אם לעמל פה ואם לעמל מלאכה. כשהוא אומר "כי אכף עליו פיהו" הוי 
אומר לעמל פה נברא. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה. כשהוא אומר "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" הוי אומר לעמל תורה נברא'.

הרי שעיקר העמל הוא בתורה. ועיקר השכר הוא עבור העמל ולאו דוקא עבור ההצלחה והמטרה עצמה. ובודאי שכן הדבר לגבי תיקון המידות של האדם כפי שדורשת 
מאתנו התורה. ולכן בכל מקום שדיברנו על הצבת מטרות מציאותיות לילד בהתאם ליכולותיו, בודאי שיש לשאוף להגיע למטרה, אך חשוב מאד לשים לב, להחמיא, לעודד 

גם על השלבים והעמל בדרך למטרה.

בהצלחה רבה...

כיתה א'2 – הרב אליעזר שלמה מימוני נ"י
כיתה נפלאה והאווירה בה שמחה. מן הראוי היה לספר את 
מעבר  גם  מעצמו  ונותן  משקיע  אשר  הרב  של  שבחו  רוב 
לשעות הלימודים כאשר יעידו התלמידים וגם ההורים. אך 
נציג כאן כמה נקודות מרכזיות מהנעשה תחת שרביטו של 
המלמד המיוחד – הרב אליעזר שלמה מימוני נ"י, כדי להריח 

ולהתבשם מהאווירה השוררת בכיתה:

• לימוד החומש מתקיים בצורה יסודית בשלבים הבאים: 

א( התלמידים מקשיבים להסבר הפסוקים והעניין מפי הרב.

ב( הרב קורא את הפסוקים בטעמים והתלמידים חוזרים אחריו. 

ג( התלמידים אומרים יחד עם הרב את הפסוקים בטעמים.

ד( כל תלמיד קורא פסוק ומסביר.

ה( הרב מפנה שאלות לתלמידים לבדיקת ההבנה.

פה!  בעל  הכללי  תיקון  כחצי   – נפלא  להספק  התלמידים  הגיעו  הכללי  בתיקון   •
)מזמורים ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט(.

• בספר המידות לומדים כל שבוע שני סעיפים בעל פה ובקרוב מסיימים אות 'אמת'.

• והעולה על הכל – מידות ודרך ארץ : הרב שם דגש חזק על שמירת הדיבור, דרך 
ארץ, יחס לחברים, לבוש ראוי ומכובד כפי הדרכתו של מוהרא"ש זצוק"ל.

ולימוד  שמיים  יראת  במידות,  ולהתעלות  לגדול  המשיכו   – לברכה  אלא  נותר  ולא 
בהנאה!

)מתוך דרשות לאנ"ש ולנשות אנ"ש פרשת לך לך תשס"ה(

הטוב  את  רק  רוצה  "...אני 
זה  שלנו,  הילדים  בשביל 
העתיד שלכם. אם לא תדאגו 
ידאג?  מי  שלנו,  הילדים  על 
אל תהיו אדישים ואל תספרו 
צדיק".  שלי  הבן  "לא,  לי: 
הילדים  איפה  מאד  תשמרו 
לשלוח  לא  הולכים,  שלכם 
ז"ל  רבנו  ציון  אל  לבד  בנות 
בשום פנים ואופן. לא לשלוח 

את הבנות לבד לטבריה או לעיירות גדולות. לא לשלוח 
את הבנים לבד בלי שמירה עם מבוגר. כי היום יש כל 

מיני רשעים וצריכים מאד מאד לשמור מהם.

מה רצה מלך סדום ועמורה? הוא אמר "תן לי הנפש 
והרכוש קח לך" – אני אתן לך הרבה כסף אבל תן לי 
ולכן  שלנו,  הילדים  את  לקלקל  רוצים  הילדים...  את 
ילדים  לו  שיש  מי  שלומנו  אנשי  כל  את  מבקש  אני 
אחר  בטענות  יבוא  שלא  שלו,  הילדים  על  שישמור 
כך על התלמוד תורה ושלא יבוא אחר כך בטענות על 
הבית ספר. כל אבא ואמא מחויבים לשמור על הילדים 
שלהם. התלמוד תורה והבית ספר יכול רק לעזור, אבל 

לא שייך לזרוק שהם חייבים. ההורים חייבים.

כך  כי  בהפקר,  ילכו  שלא  הילדים  על  לשמור  העיקר 
אמר מלך סדום לאברהם : "תן לי הנפש" – אני צריך 
את הנפש, "והרכוש קח לך", הוא כבר לא איכפת לו 
מכסף, העיקר הנפש. ואברהם מה אמר לו? לא! לא! 
לא! אני מגביה את הידיים שלי אל הקדוש ברוך הוא, 
את הילדים שלי אתה  אני לא צריך ממך שום דבר, 
לא תיגע. כך אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו".

שותא דינוקא

מהנעשה בכיתות

הצדיק מחנך



מנא דלא שויא לחבלא!
רביז"ל אמר שעוד יבוא זמן קרוב לגאולה שירד מבול 
זה  באמונה  שיחזיק  שמי  ואפיקורסות,  כפירות  של 
יהיה כמו לטפס על קיר חלק, כי הניסיונות יהיו כל כך 

קשים להישאר באמונה.

ולצערנו אנו נמצאים בתקופה הזאת שבה יש את הניסיונות הקשים ביותר 
בחינוך ובאמונה,

אורח  אליו  יכנס  ואם  טרף,  מאכל  לביתו  להכניס  יעז  לא  אדם  הוא:  הפלא 
שמנבל את פיו ומדבר דיבורי כפירה מיד יסלקו מן הבית  בכדי שלא יקלקל 
בכל  ביותר  השלילית  לתקשורת  המחובר  מכשיר  ישנו  והנה  הילדים.  את 
העולם שיש בו את כל העבירות החמורות ביותר בתורה, החינוך של הבנים 
הדיבור   : פלאים  ירד  ודומיו  האייפון  דרך  אלו  למכשירים  שנחשפו  והבנות 
מלא עזות וחוצפה, הצניעות נפגמה מאוד מאוד, הסימנים היהודים נעלמים, 

הלב היהודי החמים התקרר, וכל זה בגלל קליפת האינטרנט.

בליקוטי מוהר"ן תורה כה': מביא רביז"ל שזקני אתונה בקשו מרבי יהושע 
לנו כלי שלא שווה את  ]פירוש: תראה  לן מאנא דלא שויא לחבלא"  "אחוי 

הנזק שהוא עושה[ עיי"ש.

ולעניינינו: המכשירים המחוברים לאינטרנט הם לא שווים את הנזק שהם 
וכל זה הולך לטמיון  ולאולם-  זוגות משקיעים הון תועפות לחתונה  עושים: 
בגלל גלישה למקומות שאין כאן המקום לפרטם, חינוך של בנים ובנות שהיו 
עילויים בלימוד ומוצלחים במידות טובות הכל הולך לאיבוד מרגע שנחשפים 

לצפיות ולשמיעות האסורות. 

אשה בגיל שמונים ושלוש חרדית עם נינים יראי שמיים- איבדה הכל ופרקה 
עול מלכות שמיים לגמרי בגלל מכשיר אייפון שקבלה במתנה.

ועונה  ובנסתר  לו בנגלה  רב  גדול מגדולי מזכי הרבים שידיו   תלמיד חכם 
מרגע  אברכים-  מאות  עם  כוללים  כשתחתיו  לשואלים  בהלכה  תשובות 
שקיבל במתנה מכשיר אייפון, עזב הכל בלי זכר לעולם הנפלא בו היה, וכיום 

נשוי לגויה באוקראינה רח"ל.

סקר שעשה ארגון יד לאחים מעלה ששבעים אחוז מהנושרים לרחוב הודו 
שזה רק בגלל שהיו מחוברים לאינטרנט,

וגם אנו שקבלנו את השליחות לחנך את ילדיכם ובנותיכם מבקשים מכם 
והמורים  והיגיעה של המנהלים  בכל לשון של בקשה אל תתנו לכל העמל 

ללכת לריק!

 אם בניכם ובנותיכם חשובים לכם, ואתם רוצים לראות אותם מקימים בתים 
נפלאים בישראל, שומרים תורה ומצוות,  התעוררו פן יהיה מאוחר, עשו בדק 
הבית במחשבים, במכשירים, ובטבלטים, שיהיה הכל כשר, חבל לחכות עד 
שהמציאות המרה תטפח על הפנים. ולזה התכוון רביז"ל: "חפץ שלא שווה 

את הנזק". 

אתה אשם!
בכל  מעולה  תלמיד  של  טוב  שם  לו  יצא  קטן  שמגיל  פלא  בילד  מדובר 
התחומים, מוריו נבאו לו גדולות, וכל מורה היה מאחל לו תלמיד מובחר כזה, 
ירידה במידות, הוא  ירידה בלימוד,  ואז החלה  ז'  כך נמשך הדבר עד כיתה 
היו בכלל בלקסיקון שלו, הפכו  ידיים שלא  והרמות  כבר התחיל להתחצף, 
תכופות מאוד דבר שגרם להשעיית התלמיד, אך לגודל הפלא אף אחד לא 
מצא את הגורם להתדרדרות של הילד הנפלא, האבא כעס וגער בבנו, על 
התנהגותו, וסטר לו על לחיו, הבן בכה ושאל את האבא מה אתה מכה אותי 

הרי הכל נגרם מהמכשיר שלך, משם נפלתי!

רבי דוד אבוחצירא
עומד לו יהודי ומתייחד עם קונו "רבש"ע את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", 
ובסוף  ברחמים"  לציון  בשובך  עינינו  ותחזינה  מבקש"  הודאה  ובברכת 
התפילה אומר את יג' עיקרים: "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח".

הידעת את דברי הצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א שאמר דברים נוקבים 
ונוראיים:

"מי שמחזיק מכשיר פסול לא יזכה לגאולה!" רח"ל.

מתכוננים לשנת תשע"ז
לפי  משפטיים  בהליכים  נמצאים  המוסדות  הנהלת  בשיתוף  ההוראה  בית 
המחובר  מכשיר  להוריהם  שאין  תלמידים  קבלת  של  התקנה  לעיגון  החוק 

לאינטרנט.

המטרה : החל משנה הבאה יתקבלו למוסדות החינוך ת"ת ילדי חן, ביה"ס 
מכשיר  טלוויזיה,  להם  שאין  להורים  תלמידים  רק  ולישיבה,  סמינר  לבנות 
ולעבור  נייד או מחשב המחוברים לאינטרנט, על ההורים להיערך בהתאם 

למכשיר כשר – מאושר.

אישור  לקבל  ההוראה  לבית  לגשת  יש  לעבודתו  הכרחי  צורך  שיש  ולמי   
בכתב לאחר שיבצע את החסימות הדרושות.

*בשבוע הבא ביום שני וביום חמישי יגיע טכנאי מומחה לבצע את החסימות 
על פי דרישת בית ההוראה מהי רמת הסינון המותרת לכל אחד,

בין  הקודש,  היכל  השלישית של  בקומה  ההוראה  בבית  שני  ביום  המיקום: 
השעות:-12:30עד תפילת מנחה.

ועקנין  הרב  של  הבית  ליד  יפרח  בשכונת  ערבית  תפילת  לאחר  חמישי  וביום 
שליט"א

אנו נערוך מאגר רישום לכל בעלי התפקידים, עסקים, גבאים ועסקני ציבור 
בית  מזכיר  אצל  להירשם  הזדרזו  ההוראה.  בית  אישור  את  שקבלו  ועוד 

ההוראה נחמן ועקנין, או אצל אחד מהמו"צים בבית ההוראה.  

ספריית דוד חנה
בשעה טובה ומוצלחת נפתחה ספריה חינוכית לכל הגילאים.

הבנת  לשיפור  בקריאה  לקידום  והולם  חיובי  מענה  לתת  הספרייה  מטרת 
הנקרא,

להעשרת ידע, להקניית מסרים חינוכיים ועוד.

הספרייה תיתן מענה לבנים ובנות וגם לאימהות וגם למי שאוהב ספרי מתח 
וכדו'

שעות הפתיחה להשאלת ספרים:

לבנים ביום שני משעה 16:30 - 19:30.

לבנות ביום שלישי משעה 16:30 - 19:30.

דמי מנוי: 5 ₪ לחודש עבור ספר אחד.

פקדון: צ'ק בטחון עבור אובדן או נזק - 60 ₪ למשפחה.

פעילות בית ספרית:

יום ראשון לילדי ת"ת ילדי חן" משעה -12:00 13:00.

יום רביעי לבנות ביה"ס בית פייגא משעה 12:30 - 13:30.

בברכת שבת שלום, 

אחראי הלמידה - יעקב עמרם ועקנין
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עורך העלון: הר' אליהו מאיה נ"י רכז החברתי של הת"ת, לתגובות טל. 050-3012010. העלון מוקדש לרפואת: נחמן נתן בן שרה, מנחם זאב בן דורית, אסתר מלכה בת ליהי

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 רחל הודיה ז"ל, אליעזר שלמה בן הדסה ז"ל

מדור אחראי הלמידה


