
                                              
 

 
 
 
 

 

ואה את עם ישראל בעין טובה, ודן חבריו לכף זכות, אף הקב"ה מתמלא הר 

 רחמים עליו ודנו לכף זכות" )הסבא מסלבודקא(

 

כל דבר בעולם נברא לצורך איזה תכלית, למה נברא "שכל עקום"? כדי לדון את הזולת לכף זכות. לעיתיפ צריך  

 א מקלם(לעקם את השכל ולהמציא הסבר רחוק, כדי לדון לכף זכות )הסב

 
 

צריך האדם לעשות חשבון בנפשו, מה הוא היה עושה אם היה בנמצא במצב כמו של חברו, האם היה הוא יותר  

למצבו. אם יעשה אדם חשבון כזה תמיד, אז ידון לעולם את  -טוב ממנו. וזה מה שאמרו חז"ל: עד שתגיע למקומו

 חברו לכף זכות )החפץ חיים(

ה ועד מוצאי יום הכיפורים, כולנו מרגישים את האחריות הגדולה, העולם כולו מתנדנד בעשרת ימי תשובה, החל מראש השנ

 בין כפות המאזנים, ואפילו מצוה אחת שלנו יכולה להכריע הכל לטובה. מי לא רוצה לזכות לכך?

ות, גם הקב"ה דן לדון כל יהודי לכף זכ את עצמנו ואת כל העולם לכף זכות. מי שמתאמץ גדולי ישראל כבר הורנו איך נכריע

אותו לכף זכות. אכן, לא תמיד קל למצוא את הטוב במעשה שנראה רע וגרוע, אך תמיד ובכל מצב ניתן למצוא נקודת אור 

 ע"מ לדון לכף זכות כל אדם.

 לכל עם ישראל.לנו וחתימה טובה ויהי רצון שנזכה ל

 

 

 

 ,, מר איציק זהביהחרדי קר מנהל המחוזיב(,12/09/17ביום שלישי, כא' אלול ) 

 בעיר בית שמש.

את מנהל  וקבל ומחזיק תיק החינוך, הרב ישעיהו ארנרייך וצוות אגף החינוך משה אבוטבול, ראש עיריית בית שמש, הרב

 בהארה גדולה. המחוזהמחוז ומפקחי 

בעירייה בה העלו נציגי הרשות את פיסת העבודה שבין הרשות המקומית למחוז לאחר קבלת הפנים הלבבית והמאירה 

החרדי, הדוגלת במתן מענה לימודי לכל תלמיד בעיר בית שמש וגם ובמיוחד לתלמידי המחוז החרדי, לכל תלמיד עפ"י 

 הדרך החינוכית בה ההורים רוצים לחנכו.

 ז, ואופן יישום התכנית בהתאמה לכל רשות.מנהל המחוז הציג בפני הרשות את תכנית החומש של המחו

 הסיור כלל גם ביקור משמעותי ופורה בת"ת ממ"ח 'מקור חכמה' בניהול הרב אריאל עזריאל.

 

 בברכה,

 המערכת

 

 משרד החינוך

 המחוז החרדי

  , תשע"חתשריבס"ד, חודש 
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חוברת מהודרת ובה חזון , הספר תלמידים אשר העניקו פרח עם כרטיסי ברכה אישיים בשער ביתאת פני המשתתפים קבלו 

תכניות ייחודיות וצפי לפיתוח הת"ת בע"ה, ובו בזמן חברו ת"ת, ה'אני מאמין', פרויקטים ייחודיים המתקיימים ב -הת"ת

המבקרים את הפעילות הייחודית בגינת הת"ת, בה לכל קבוצת תלמידים ישנה ערוגה אותה הם מטפחים. בהמשך נכנסו 

המשתתפים לכיתה ב' ושמעו בערגה את התלמידים משננים את שמות ספרי התנ"ך, שנרכשה באמצעות למידה משמעותית 

 יתית. וחוו

את השינוי האדיר שחל מאז כניסת הת"ת לממ"ח, שינוי שבא לידי  המנהל בהתכנסות שהתקיימה בת"ת עם הצוות הציג

 ביטוי באפשרויות להעניק לכל תלמיד שעות טיפוח, בהתאמה אישית לכל ילד, בהתאם לצרכיו ותחום הצטיינותו.

וטל חלק פעיל. יוזמה המתוקצבת במישרין למוסד החינוכי, ביוזמה חינוכית ייחודית בה הוא נ שיתף, נציג מהמחנכים

בנוסף על התקציב הקיים, ומעודדת אותו ואת חבריו להוסיף ולקיים חשיבה מתמידה כיצד לשפר ולייעל את העשייה 

בתחושות הנעלות המלוות אותו כאשר יש לו את ההזדמנויות והכלים להעניק לתלמידים את החינוכית, כמו כן שיתף 

שיתף בהתרגשות רבה על היחס והמענה המיוחד לו  ,שנכנס לת"ת בשנה האחרונה ,נציג מהתלמידים ה הרצוי והראוי.המענ

 .בלימוד הוא זוכה בת"ת, מה שגרם לו שינוי משמעותי בתדמיתו ובחשקו

ות להעצמת בגיוס משאבים משמעותיים וקיום יוזמות פדגוגיפקודו של המנהל, ימפקח הת"ת, הרב שחר שאער, שיבח את ת

 העשייה החינוכית בת"ת וגודל תפקידו של המנהל לתכלל את העשייה, היוזמות והגורמים הפועלים בת"ת. 

 בסיום הוענקה צנצנת דבש ע"י המנהל  לכל משתתף.

המשתתפים יצאו עם תובנות אודות ייחודיות העשייה החינוכית בממ"ח, המאפשרת פיתוח מקצועי וכלים מעשיים לצוות 

 זדמנות לקידומו של כל תלמיד בהתאם לחזון הת"ת.הת"ת וה

 רשמים מהביקור:להלן תמונות ו
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 תיסגר אי"ה ההרשמה למינוי רכז השתלבות לשנת תשע"ח במחוז החרדי. (28.9.17) בתשרי תשע"חביום ה' ח'  

 לאחר תאריך זה לא יהיה ניתן למנות עו"ה לתפקיד זה בשנה"ל הנוכחית.

 לא אושר מאחת הסיבות הבאות: מנהלים רבים בחרו רכז אך הוא

  דית של פרטי הרכזלהזנה מי מצו"ב הקישור -פרטיו לא הוזנו במערכת המקוונת כפי הנדרש .1

 פרטי רכז השתלבות -שאלון מקוון

  מצו"ב מכתב למנהלים שנשלח אליכם זה מכבר ובו דרישות התפקיד -בקריטריונים הנדרשיםהרכז הנבחר לא עומד . 2

  .משכיתמערכת התאמה בין הפרטים שמולאו בטופס המקוון לבין הנתונים שהוזנו ב קיימת אי. 3

 הקצר.קצועי במסלול שנות פיתוח מ 2-במסלול הארוך ול שנות פיתוח מקצועי 3-כידוע, רכז ההשתלבות מחויב ל

שעות שיבוצע במתכונת מרוכזת ע"י גוף מקצועי ובהתאמה  60קצועי של כחית יחויבו כל הרכזים לפיתוח מבשנה"ל הנו

 למגזר החרדי.

קצועי המותאם ע"י המחוז ה כי הרכז יוכל להצטרף לפיתוח המחשוב לציין, בי"ס שלא יבחר רכז השנה, אין הבטח

  .זות אחריםבתשע"ט וכפי הנראה יאלץ לחפש מענה במחו

 נושא היזמות כאחד מהדגשים לקידוםמפקחות הממ"ח פייגי כהן, אתי בינדר וריקי טאובר בחרו לקחת את  

בו נפרשו בפניהם  (,25/09/17שהתקיים אמש, ה' תשרי תשע"ז ) את מנהלות הממ"ח למפגשהזמינו  כהמשך לכך ,המנהלות

 מסלולי היזמות שבאפשרותן להצטרף אליהן.

הרשו לעצמן לחלום בגדול שכן יש להן הפעם המנהלות 

הזדמנות לתקצב את הגשמת החלום ולקדם את ביצוע החלום 

 כל אחת בביה"ס שלה.

, המפקחת מתאמת היסודי וממונה על הוראת העברית במחוז

הדגישה כי למרות שמנהלות רבות הגשימו  גב' תרצה יהודה,

של  חלומות ללא כל עזרה תקציבית, הרי שכעת עם התקצוב

היוזמות בוודאי ישנה הזדמנות לכל מנהלת לקדם יוזמה 

 כרצונה. 

המפגש היה טעימה קלה ומתאבן לקראת העשייה הרבה 

בתחום היזמות והחדשנות, ומיד אחרי החגים יתקיימו מפגשי 

המשך לכתיבת הבקשות והגשתן לאישור. האתגר שבחשיבה 

ח היטב ברואי"ה עם שיעורי הבית שקבלו המנהלות ישתלב 

 . "תהא שנת עשייה חדשנית"השנה החדשה 
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 נכתבה בקשה לשנה החדשה: ן, שעליההונחו גמבותבסיום המפגש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לצופה נסתרות ביום דין, לקונה עבדיו בדין
 

 משל למי שמצא למכירה ארון או תיבה חלודה ומיושנת.

ממבט חיצוני הארון נראה עלוב ושבור ואין אף לא אדם אחד הרוצה לקנותו. אולם מי שיודע ויכול לצפות לתוך הארון, 

 לרכוש את הארון בכל מחיר שישיתו עליו.מגלה שהוא מלא אבנים טובות ומרגליות, ובודאי שירוץ וימהר 

וזהו "לצופה נסתרות", למרות שבמבט חיצוני אנו מלאי עוון, הקב"ה צופה נסתרות לעומק נשמתו של יהודי שרצונו לעשות 

 כולו רצוף אהבה, ומיד הוא יתברך שמו קונה אותנו ביום דין. -הוא היצר הרע מעכב, בעומק -רצונך, ורק שאור שבעיסה

 הרב רוזנברג זצ"ל()כתבי 

 

 

 

 כי הנה כחומר

 

הפיוטים הם חלק מסדר התפילה המדויק שכתבו חכמינו הקדושים. סדר זה הוא מדויק ומדוקדק ביותר, ומותאם לסודות 

ורזים הרחוקים מאוד מהשגתנו. וכך העיד רבי ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א על סדר התפילה בנוסח שהוא רגיל בו 

ונים וקדושים, דור אחר דור עד שמעון הפקולי ואנשי כנסת הגדולה על כל ואמר: "יש בידינו מסורת קבלה מאבותינו גא

 התיבות ואותיות התפילה". 

האדמו"ר ממונקאטש סיפר בשם הרב הקדוש מזידיטשוב, שהפיוטים הקדושים יש בהם סגולה לעורר רחמים ורצון לליבון 

 ם ובחשיבותם של הפיוטים.עוונותיהם של ישראל ולכל טוב. עוד רבים הם המקורות העוסקים בקדושת

עיון בהם מבהיר שגדולי עולם הם שכתבו אותם, וגדולי כל הדורות הקפידו על אמירתם. הם חלק חשוב של התפילה שגדול 

 כוחו לפתוח את הלבבות ולקרב לאבינו שבשמיים.

בחרנו פיוט אחד שנבחר לסמל את הימים הנוראים, מתוך סליחות שנאמרות בליל יום הכיפורים בקהילות אשכנז, באותם 

ישראל הדומים למלאכים מתחרטים לפני קונם נאמר רצף של סליחות, היינו פיוטים שנושאם  רגעים של טהרה, כשכלל

 הוא סליחה.

 בפרוס עלינו השנה החדשה, הנני לאחל לך שנה מתוקה,

 תהיה לך גם בהה, ירוקה, מבריקה שחריפ

 שנה טובה ומתוקה. -כל מה שאתה מבקש לעצמך

 וץ לקופסא.חשיה מע תנשדשנית, חשיה ענת שהא ת
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 עומק משמעות התשובה: האמון בטוב ה' ובטפלות היצר לעומת הרצון. משתמע  בפיוט העתיק הזה

 

 
ר ּיוֹצֵּ יַּד הַּ ֹחֶמר בְּ נֵּה כַּ י הִּ   כִּ

ר צֵּ קַּ צוֹתוֹ מְּ רְּ יב ּובִּ חִּ רְּ צוֹתוֹ מַּ רְּ   בִּ

ן  רכֵּ ָך ֶחֶסד נוֹצֵּ ָידְּ נּו בְּ  ,ֲאנַּחְּ

ית רִּ בְּ ֶצר לַּ ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ  הַּ

 

ת תֵּ סַּ מְּ ד הַּ יַּ נֵּה ָכֶאֶבן בְּ י הִּ   כִּ

תבִּ  תֵּ כַּ צוֹתוֹ מְּ רְּ ז ּובִּ צוֹתוֹ אוֹחֵּ   רְּ

נ ן ֲאנַּחְּ תכֵּ מוֹתֵּ ֶּיה ּומְּ חַּ ָך מְּ ָידְּ  ,ּו בְּ

ֶצר ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ ית הַּ רִּ בְּ  לַּ

 

ד ֶהָחָרׁש יַּ ֶזן בְּ רְּ גַּ נֵּה כַּ י הִּ   כִּ

ׁש רַּ צוֹתוֹ פֵּ רְּ ק ָלאּור ּובִּ בֵּ צוֹתוֹ דִּ רְּ   בִּ

ָך ָידְּ נּו בְּ ן ֲאנַּחְּ י וָ  כֵּ ְך ָענִּ  ,ָרׁשתוֹמֵּ

ֶצר ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ ית הַּ רִּ בְּ  לַּ

ָלח מַּ ד הַּ יַּ ֶהֶגה בְּ נֵּה כַּ י הִּ   כִּ

ח לַּ צוֹתוֹ ׁשִּ רְּ ז ּובִּ צוֹתוֹ אוֹחֵּ רְּ  בִּ

ָלח סַּ ל טוֹב וְּ ָך אֵּ ָידְּ נּו בְּ ן ֲאנַּחְּ  ,כֵּ

ֶצר ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ ית הַּ רִּ בְּ   לַּ

 

נֵּה  י הִּ גכִּ גֵּ זַּ מְּ יַּד הַּ ית בְּ כּוכִּ זְּ   כִּ

ג מוֹגֵּ צוֹתוֹ מְּ רְּ ג ּובִּ צוֹתוֹ חוֹגֵּ רְּ   בִּ

נּו ן ֲאנַּחְּ ׁשכֵּ יר ָזדוֹן וְּ ֲעבִּ ָך מַּ ָידְּ   ג,גֵּ וֹ  בְּ

ֶצר ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ ית הַּ רִּ בְּ  לַּ

 

ם רוֹקֵּ יַּד הַּ יָעה בְּ רִּ יְּ נֵּה כַּ י הִּ   כִּ

ם קֵּ עַּ צוֹתוֹ מְּ רְּ ר ּובִּ יַּשֵּ צוֹתוֹ מְּ רְּ   בִּ

ן ם כֵּ נוֹקֵּ ֹנא וְּ ל קַּ ָך אֵּ ָידְּ נּו בְּ   ,ֲאנַּחְּ

ֶצר ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ ית הַּ רִּ בְּ  לַּ

 

ף צוֹרֵּ ד הַּ יַּ ֶכֶסף בְּ נֵּה כַּ י הִּ   כִּ

ף ָצרֵּ צוֹתוֹ מְּ רְּ ג ּובִּ סֵּ גְּ סַּ צוֹתוֹ מְּ רְּ   בִּ

נּו בְּ  ן ֲאנַּחְּ ָמזוֹר ֶתֶרףכֵּ יא לְּ צִּ מְּ ָך מַּ  ,ָידְּ

ֶצר ּיֵּ ֶפן לַּ ַאל תֵּ ט וְּ בֵּ ית הַּ רִּ בְּ לַּ
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 דפי העשרהקיימים מצ"ב בקובץ ה

 ע"י המפקחת על הוראת המדעים, אשר הוכנו והופצו

 גב' אפרת דיין

 ח'-לכיתות ג'הפעילות מיועדת 

 פעילויות לחגי תשרי בתחום הדעת מדעים -אתר המחוז החרדיללהלן קישור 

 

זה נפטרו רבנים גדולים בהיסטוריה בחודש 

 היהודית של עמ"י.

 העלנו על הכתב והזכרנו על חלקם.

 

תשרי תקפ"ח נפטר רבי אליעזר פאפו בעל כ'  ❖

  ה"פלא יועץ"

הגה"צ ר' אליעזר פאפו היה רבה של קהילת סיליסטרה שבמדינת בולגריה, ועמד גם בראש קהילת בוקרשט שבוולאכיה 

 מוסר ידוע בשם "פלא יועץ", וספרים נוספים כמו "אלף המגן", "ארח חיים" ו"בית תפילה".)רומניה(. הוא חבר ספר 

הספר "פלא יועץ" ערוך לפי סדר האלף בית, ומובאים בו דברי מוסר והנהגה המתאימים לכל אחד מישראל, לדוגמא, בערך 

קים כל דבר, ורוח המקום נוחה מאוד "אחדות", באות א' כתב ה"פלא יועץ": "אחדות היא עמוד גדולה לתיקון עולם ול

 מדבר זה..."

 בערך "יתרון" באות י'הוא כותב: "זו מידה רעה, שאדם חפץ שיהא לו יתרון על חברו... שלעולם אינו שמח בחלקו"...

 וכך הלאה, ערכים רבים של מוסר והנהגות טובות שידבק בהם האדם.

אר כאב בית הדין בסיליסטרה. הא נהג בקדושה ובפרישות, וסביב התפרסם בגדלותו התורנית והתמנה לכהן פ 24כבר בגיל 

 דמותו נפוצו ספורי מופת מופלאים.

בתחילת שנת תקפ"ח, לפני כמאה ותשעים שנה, אמר כי מן השמים הודיעו לו כי באותה שנה עלולה להיות מגפה חמורה 

לק למקום מנוחתו עדן בחול המועד סוכות, בעירו סיליסטרה. מספר כי רבי אליעזר הסכים לכפר על כל בני עדתו והסת

 שנים ובני סיליסטרה נצלו מן המגפה. 38כשהוא רק בן 
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 יה בן אחיקםגדל צום -ג' בתשרי ❖

בתקופת חורבן בית ראשון, שמונה לפקיד מטעם מלך בבל, אך תקופת העם  ומחכמי היה אחד מאצילי גדליהו בן אחיקם

פרק כ"ו. וכן כתבו  סדר עולם רבהיש אומרים שנפטר בא' בתשרי )כהונתו לא האריכה ימים, והוא נרצח לאחר חודשיים. 

)בגימטריה(, סדר  52יום, וסימנך: גדליה= 52על פי זה נמשך תפקידו  '.א ',מא ספר ירמיהו בפירושם על והרד"ק האברבנאל

בעקבות (. 'הלכה ב 'רמב"ם, הלכות תענית פרק ה ';, ב'מסכת ראש השנה יחויש אומרים בג' בתשרי )(, ג'של"ח הדורות שנת

 .צום גדליה אחרוני העם שלא הוגלו בידי הבבלים, ועל שמו נקרא , ירדו למצריםפטירתו

 צום גדליה נקבע לתאריך ג' בתשרי.

 

 

ת ימי תשובה בד"כ רגילים לאזכר אותם רק ממוצאי ר"ה עד יום כיפור. ר"ה תמיד נראה עשר

לנו נפרד מימים קדושים אלו אף שא' ב' תשרי הם בדיוק ההתחלה של עשרת הימים עד י' 

יום הכיפורים. כמובן העיקר של ר"ה הוא יום דין ומשפט ומצוות השופר ויש לזכור כי  -תשרי

הקב"ה קרוב אלינו ומצפה, וכיצד לא נתאמץ לשוב אליו בתשובה  מים מיוחדים מהקב"ה.גם בימים הללו יש רח

 שלימה?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת גמר חתימה טובה,

 מפקחי מוסדות ממ"ח, 

 דיהמחוז החר -משרד החינוך
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