
 ח"סיון תשע

 "כאיש אחד בלב אחד"

 משרד החינוך

 המחוז החרדי



 הארות בחודש

 

  ,בתורה העמלים אותם אולם ,גדולה מעלתו התורה לימוד כל .השבועות בחג תורה מתן – סיון חודש מהות

  קפואים בלילות ,מצב ובכל עת בכל ,ולרוחבה לעומקה ,ולהשכיל להבין ,ומוחם כוחם בכל בה ומתייגעים

  ,היום כחום החמים בימים ,אוזניים מחרישי ורעמים מאירים וברקים סוערות שרוחות בעת ,ומושלגים

 .יותר עוד גדולה מעלתם – מנרתיקה יצאה כשהשמש

  משעבד התורה עמל .עצמו בפני תכלית הוא אלא ,התורה וידיעת להבנת להגיע אמצעי רק אינו התורה עמל

  שתהיו' הלימוד נלמד מדוע ,א"זיע מסוכטשוב "משמואל שם"ה ק"הרה דרש וכך .לקדושה ומוחו האדם את

  היא התורה עמלות ומדוע . בתורה לעמול שיש ,חוקה לשון – 'תלכו בחוקותי אם' מהמילים 'בתורה עמלים

 .לתורה התחבר לא ויגיעה עמל ללא סוגיה של ובירורה לעמקה שהגיע מי כי ,היא והתשובה ?טעם בלא חוק

 .'חובתו ידי יצא לא' ובלשונו

  דבריו הם וכה ,והיגיעה העמל עם יחד ,ומתיקות עריבות בה המרגישים ללומדיה חיים משוש היא התורה

 שהוא , היא שלו ההרגשה הרי ,במתיקותה ומרגיש תורה הלומד כי ,הקדוש "החיים אור"ה של הנלבבים

  של הנפלאה המתנה על 'לה להודות צריך הוא אדרבה ,שכר הלימוד על לו מגיע ואין ,מהבורא מתנה קיבל

 בטעם המרגיש ,הנפש ומחיה נפלא תענוג הוא התורה שמיעת..." .ומתיקותה ועריבותה התורה לימוד

 ."מופלאה טובה מתנה לנותן...גמול לשלם עליו כי נפשו תשיחנו התורה



 הנה זה בא
 הרגע הגדול

 מארץ תצמח ח"הממכנס 



דרוכים ומוכנים כאיש אחד בלב אחד   ח"המממוסדות החינוך  בלב אחד –אחד  ח"ממ

הרב  שיערך השבוע ביום חמישי במעמד  ח"הממלקראת כנס 

 .א"שליטג דוד לאו  "הראשי לישראל הרה

יביאו בכנס לידי , הפזורים מצפון ועד דרום ח"המממוסדות 

והעוצמות המתקיימים בתלמודי  התורה   היחודיותביטוי את 

 .ח"הממובתי הספר של 

עשירה  יציג מתוכנית  יהנוהכנס בהשתתפות מאות תלמידים 

סרטונים מהשטח והשיא ,  קטעי דרמה, דברי תורה. ומגוונת

של   ויחודיותהבנושא קדושתה  תוכנית" מארץ תצמח"חידון 

לנושא בזיקה אשר נלמדה על ידי התלמידים , ארץ ישראל 

 .השנתי בו עסקו כל המוסדות

טרם כניסתם לכנס יבקרו התלמידים בתערוכת תוצרים מעשה  

 להתפאר ידי התלמידים



 !!!בעיצומן  -הכנות אחרונות לכנס 

....כל האולם כולו  
 

אולם יאטא בירושלים מוכן לקראת 

.היקרים הממחכנס תלמידי   

מקומות יהיה   600-האולם המכיל כ

מלא מפה אל פה ומובטחת אווירה  

 קדושה ומיוחדת

...כל צמא לכו למים  
 

ת עץ חיים מכינים לחבריהם "תלמידי ת

בקבוק  . מארז מיוחד לסיום הכנס ח"בממ

....וופל וחטיף, מים  



 דיווחים מהשטח –מארץ תצמח 

ת  "מנהל ת –הרב יוסף שוקרון 

 הדר ישראל נתניה
 

מקסימה מעודדת  היתההתוכנית 

והשתלבה לנו מצוין שיעורי  , למידה

...מדעים וגיאוגרפיה  

ת  "מנהל ת –הרב אריאל עזריאל 

 מקור חכמה בית שמש

 

התוכנית התאימה לנו לדגשי 

התלמוד תורה המעודד סביבה 

ירוקה והשתלבה בגן המצוות  

תורה דשבחצר התלמו  

ת  "מנהל ת –גולן בן דוד הרב 

 אומץ נצרת עלית
 

התלמידים והמורים התחברו מיד  

  היתהלתוכנית וחבל לנו שהיא 

 קצרה ולא לאורך כל השנה



 הנחיות לבתי הספר לקראת הכנס

הצלחת  . ח"הממבשעה טובה ומוצלחת אנו נערכים להגעתכם ולהצלחת כנס הראשון של 

 :נקודותמבקשים להסב את תשומת לבכם למספר הננו . הכנס היא בידיים של כולנו

 .יש לבקש מהתלמידים להגיע בחולצות לבנות1.

 .להוראותיהם השמעויכוונו אתכם סדרנים אנא , בעת ההגעה לחניה2.

 אסור להכניס . אנא הקפידו שהתלמידים יאכלו לפני התחלת הכנס3.

 .וופל וחטיף, בסיום הכנס יקבל כל תלמיד בקבוק מים. אוכל לאולם     

 ,  פתיחת האולם 10:20, פתיחת התערוכה 9:45: נא להקפיד על הזמנים. 4

 .שמירת זמנים מפתח להצלחה –' בדיוק התחלת הכנס בעזרת ה 10:30    

 .  הפיזור יהיה בהתאם להנחיות המנחה, -12:5סיום הכנס מתוכנן לשעה . 5

 טותמיותר לציין ובכל זאת נזכיר אודות התנהגות ראויה והקפדה ולמנוע שוט. 6

 .הראשוניםהוקרה לזוכים בשלושת המקומות פרסים אישיים ותעודות . 7

מנחם תל אביב אהלית "מוצג ת  



 ט"הערכות תשע –הודעות חשובות למנהלים 
 

.              נפתחה ט"לתשעמערכת המשכית  -טובה ומוצלחת   בשעה: שיבוץ מורים כאן ועכשיו

           אין לשבץ מורים שאינם קבועים או כאלו  . מורים קבועים במערכת ,רב  לשבץ בהקדםיש 

 !!!אנא הזדרזו  -ל דורש סטטוס התקדמות שיבוץ "המנכ. לגביהם התלבטותשיש 

 

מנהלים שטרם הגישו את  . משאב ההדרכה חשוב ביותר להצלחת המוסד החינוכי: מודל ההדרכה

יש לקיים חשיבה עם . 90-אנחנו בדקה ה –ההדרכה הנדרשת להם בשנת הלימודים הבאה 

 .המפקח הכולל לאיגום משאבי המערכת

 

קצועי בימים אלו מסתיים בשיתוף הפסגות תהליך איתור צרכי המוסדות בפיתוח מ: פיתוח מקצועי

 .....  אל תחמיצו משאב חשוב זה. לשנה הבאה



 משתפת   -אלעד   ח"ממחווה חקלאית 

בחווה החקלאית באלעד בזמן פעילות שוטפת   ים"אחמסיור 

החווה מהווה הזדמנות מיוחדת ללמידה  . לקראת חג הביכורים

 ....  ח"המממשמעותית וחווייתית לתלמידי 

 



 משתף -ד טבריה "חב ח"ממתלמוד תורה 
  

 ד טבריה"פיתוח מקצועי של צוות תלמוד תורה חב

 .'שיחי חודידההרב חביב י המפקח "ע

ובעיקר מתוך שיח בריא  , מהנהמקצועית ובצורה ברמה  

 ...ועודלומד תפקודי , משמעותיתלמידה מקצועי ופתוח בנושא 

 .תודה למנהל הרב עומרי בן עקיבא



 ח"במממפה ומשם 

 ניהול עצמי

השתתפו במפגש   ח"המממנהלי 

שלישי של פיתוח מקצועי בנושא  

.הניהול העצמי  

 

 מי שברך

 

ביום ירושלים קיימה הממשלה  

ארצות ישיבה במוזיאון 

 . המקרא

 

 ברנהולץידידיה התלמיד 

ת בית רבן "בתג מכיתה 

את הוזמן לברך , בירושלים

ראש הממשלה לכבוד יום  

 .ירושלים

 



 ח"במממפה ומשם 

 מנהל זקוק לעזרה

המנהל הרב יהושוע שמעוני  

ת בני מנחם בחולון ביקש "מת

....את עזרת החברים  

 

הדמות הבאה תופיע ותלווה את 

פרסומי המוסד לעידוד תלמידים 

במבצעי לימוד והנהגה שונים  

.המתקיימים  

....הבעיה למצוא שם לדמות  

 הצעות יתקבלו בברכה

ת בית רבן בירושלים קיימו את "בת' תלמידי כיתה א

בכותל .... מסיבת הסידור במקום הכי מתאים לכך

 המערבי



 מסך לספרות ולשירה•

,  על נעימתו נגלה בחג השבועות ובסדר העבודה שלו" אקדמות"יוצר הפיוט ". אקדמות"בחג השבועות נוהגים לומר את פיוט ה  •

ובשעתו  , ץ מפורסם בקהילה עתיקה"שהיה ש, עד היום רוחש לבנו כבוד ויקר ליוצר הפיוט. ונעשה נכס צאן ברזל במחזור שלנו

אשר באשכנז ואחד  וירמיזהשליח ציבור נאמן ופייטן מובהק של קהילת , רבי מאיר בן יצחק .היה ידוע מאוד ביהדות אשכנז

לשבועות אלא גם כאישיות  " אקדמות"ידוע לא רק בספרות הפיוטית כפייטן , מבוני החזנות הפיוטית והלחנים של ימי הביניים

בתחילת  , בוירמיזהזהו תואר הכבוד הפיוטי שניתן לו עוד  –" נהוראישליח ציבור "קראוהו בשם . מפורסמת ומשפיעה בשעתה

שזכה לחמם את הלבבות ביום מתן תורה " אקדמות"בגלל פיוט . )1096 –מסע הצלב הראשון )ו "לפני גזירות תתנ, א"היהמאה 

בן  אמיתיהיה הפייטן והחזן . השבועות דווקאנתקשר בתודעת המתפללים שמו של הפייטן הרשום בראשי חרוזי הפיוט בחג 

החזנים שבאו אחריהם הפיצו את הפיוט ונעימתו בכל מקום מאז  . והוא שר את פיוטי רבו עוד בחייו של זה, שפטיה בן דורו

 .הפיוטים שלנורבי מאיר חיבר פיוטים רבים ורק מקצתם עודם מצויים במחזורים ובקבצי  .נתפשט בתפוצות קהילות האשכנזים

סליחות  , רשויות, קרובות, מעריב, זולת ,אופן, יצר: יםכפייטן דתי פורה עסק בכל ענפי השירה הדתית וחיבר פיוטים מסוגים שונ

 .  'וכדו

הנודע ביותר מכל פיוטיו של רבי מאיר  , הוא פיוט בן תשעים בתים המשמש פתיחה לקריאת התורה בחג השבועות" אקדמות"•

אין ספק שהמחבר החזן נתן . ובר לפני כאלף שנהץ וגם היום הוא מעורר רגשי רוממות בליבות רבבות מבני עמינו אם כי ח"ש

 .לפיוטו זה מנגינה מתאימה אשר בה השתדל לתת ביטוי לכוונת המילים

 



 

 ברוכים הבאים


