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ב“אהבת ישראל“

אלול -תשרי תשע“ז

הורים יקרים!
ברוכים הבאים לשערי העשייה החינוכית המשתקפת בעלון "שערים
– באהבת ישראל בנים" .עלון זה מתאר שערים בתכנים שונים,
הפותחים צוהר וחודרים לנפש התלמיד בחינוך היהודי ,שנועד
להקנות מידות ,ערכים והשקפה ראויה לחובת האדם בעולמו של
הקב"ה .אנו מאמינים כי השקעה בלימוד איכותי וערכי ובפעילויות
מגוונות הם אמצעיים משמעותיים בהתקדמות התהליך החיובי,
המתחולל אצל כל אחד מאתנו במיוחד בחגי תשרי ,להיות יהודי טוב יותר.
עניינה של מצוות התשובה בשינוי ובשיפור המעשים ,בבחירת הדרך הנכונה והטובה ובעיקר בשאיפות ללמוד
תורה ,לקיום מצוותיה ולחיזוק הנתיבים המובילים לתכלית האמת .גם מצוות השופר עניינה לשפר את מעשינו
ולהתעורר משגרת ימי החולין ,בהם עיקר מטרתנו בחינוך הבנים להיות יהודים נאמנים ,המודים על החסד
העצום לגדול בארץ ישראל ,בחינוך יהודי ,בהנהגת הצוות האיכותי ,העמל לטעת בלב התלמידים אהבת לימוד
ועמל לפתח את כישורי הלמידה של הבנים.
ימי אלול ועשרת ימי תשובה נוצלו ללימוד ולהכנה לקראת הימים נוראים וחג הסוכות הבעל"ט ,לסדנאות
מעשיות כסדנת שופרות וסדנא לארבעה מינים מהודרים ,כדבריו המפורסמים של בעל ספר החינוך ש"אחר
הפעולות נמשכים הלבבות" ,ולשיחות של המרצים הבכירים :הרב מיכאל לסרי והרב ויקטור עטיה ,אשר הנגישו
את מצוות חגי תשרי לתלמידינו היקרים .לאחר טהרת יום הכיפורים נצטווינו על מצוות הישיבה בסוכה .סוכה
כשרה עניינה בשתי דפנות כהלכתן ושלישית די בטפח .הרב פינקוס זצ"ל בשם האר"י הקדוש מביא שיום כיפור
בבחינת "שמאלו תחת ראשי" ואילו סוכות מתחיל זמן של "ימינו תחבקני" )שיר השירים( על פי הגמרא בסוכה,
שסוכה שתיים כהלכתן ושלישית טפח ,שזוהי צורת חביקה של אדם המחבק את חברו בידו -הזרוע והאמה
שהם ארוכים ועוד טפח שזו כף היד .הסוכה היא צורת חביקה מהקב"ה  -כל החג כולו אהבה".
צורת ההנהגה הזו היא מידה כנגד מידה ,ונלמד מכאן כי הגישה הראויה בחינוך היא "ימין מקרבת" .אמרו חז"ל :
"לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת" והרש"ר הירש מבאר כי לגישת "הימין המקרבת" יש מטרה חינוכית
לעצב באופן ראוי את תכונות הילד בתוך המסגרת הקבועה והיציבה אשר נקבעת על ידי ה"שמאל הדוחה" ,וכי
מהלך זה חיוני לשלמותו המוסרית של האדם .גם מצוות ארבעת המינים מסמלת את אחדות ישראל ושאיפתנו
לאחד את כל הכוחות לבנייה משותפת של הורים ,מורים ותלמידים.
טהרת הלשון ,מידת העין הטובה ואהבת התורה יהיו הנושאים הערכיים המרכזיים בהם נעסוק אי"ה בהמשך
השנה ע"פ התוכנית החינוכית שנבנתה.
אנו תפילה ש"חפץ השם בידנו יצלח" ויעלה בידנו להגשים את חזונו הפדגוגי -חינוכי של הת"ת במימוש
היעדים שהגדיר הצוות החינוכי לטיפוח בניין אישיותו של כל תלמיד והצלחתו ,ולקידום ושגשוג המפעל החינוכי
של "אהבת ישראל".

דבר המנהל

שלכם,
בנימין נתאי

שערי
שיחה וסליחה

הרב מיכאל לסרי  -מסר הרצאה מרתקת לתלמידים
שעסקה בהכנות ליום הכיפורים ,בלקיחת אחריות,
בהתמודדות ובחיי היום יום תוך שהוא כובש את התלמידים
בהומור ובהפעמת גאוות יחידה לת"ת "אהבת ישראל" בלב
התלמידים.

הרב ויקטור עטיה  -פתח ב"מילתא דבדיחותא" ולאחר פטנטים מעניינים סיפר את סיפורו
האישי רווי באמונה עם מסר ,שכל אחד עובר ניסיונות בחיים ויש לבחור במקום בבריחה -
בבחירה .בחירה בחיים .חיים בגימטרייה חכם )  2י' במלה חיים =כ'( חכם ראשי תיבות חצי כוס
מלאה – החכם מכיר תודה לבורא עולם על כל מה שנותן לו ועוסק בנתינה ועשייה כנאמר:
"ישלח עזרך מקודש".
אגדה בהנאה  -לימוד אגדות חז"ל ככלי חינוכי באופן חוויתי לכיתות ב' -ג' בבימויו של הרב
שחר לבבאל עסק בנושא "מצוות שבין אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את
חברו" – זהירות בכבוד החבר ,פיוס וסליחה היו מתובנות הפעילות.
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"הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא" זו הייתה הסיסמא של המבצע שהחל
בעת חופשת הקיץ ,בה למדו תלמידי הכיתות מסכתות שונות .הכתרת
חתני המשניות הייתה במעמד הרב הראשי ,הרב דוד לאו ,שברך את
כלל תלמידים על לימוד משניות בזמנם הפנוי כמו בשעות ההפסקה
וכינה את ידיעותיהם של התלמידים היקרים "משניות בצורה שוטפת –
שולפים מהשרוול!" .תלמידי כיתות ד' "מלאים מצוות כרימון" שיננו בשטף
ובהתלהבות מעוררת התרגשות את תרי"ג מצוות בסדר א'-ב.
הרב הדגיש את חשיבותו ועוצמתו של לימוד בשעות הפנאי ...וסיפר על מרן הסטייפלר ,ר' ישראל יעקב קנייבסקי
זצ"ל שערך "סיומים" לעיתים תכופות כיון שסיים שבעה דפי גמרא כולל רש"י ותוספות בכל יום שלמד בהמתנה
לתור וכדומה" .גם אתם ,תלמידים יקרים" קרא הרב לאו לתלמידי ביה"ס" ,מסוגלים ומנצלים את הזמן לעוד ועוד
משניות" .הרב ברך את התלמידים ואיחל להם שימשיכו לנצל "זמנים קטנים" לחזרה ולשינון תוך קיום "והגית בו
יומם ולילה" ,ובעזרת ה' לנחת להורים למחנכים ולכל עם ישראל ומידות טובות ואהבת ישראל אליה כולנו
צועדים.

שערי תורה

ברכות לחתני המשניות ,התלמידים היקרים:
עמנואל פרל מכיתה ו'
אודי פריד מכיתה ו'  -על זכייתו במקום השני בסט חמישה חומשי תורה -מקראות גדולות
יוסי כהן מכיתה ו 1ויונה טייב מכיתה ו‘ 2-על זכייתם במקום השלישי בסט משנה ברורה
משה טולדנו מכיתה ד' 1 /על זכייתו במקום הרביעי בסט משנה ברורה
 -על זכייתו במקום הראשון בסט משניות קהתי

שערי
חיבוב מצוה

סדנת שופרות  -מקרן של איל לתקיעת שופר
כיצד יוצרים שופר מקרני אילים?
תלמידי כיתות א'-ח' הפכו לבעלי מלאכה ועסקו בייצור שופר,
החל מתהליך ניסור הקרניים דרך קידוח ,שיוף והברקה ועד
לקבלת השופר המושלם! ההתנסויות בתקיעת שופרות שונים
הוסיפה לחדוות היצירה את טעמה המיוחד של המצווה.

סדנת  10הדברות ב  4מינים מהודרים
ומחיל אל חיל ,בי"א בתשרי התכנסו תלמידי הכיתות השונות להרצאה ייחודית ומרתקת בלווי סרטונים,
מוסיקה ,תמונות ומצגת .ההרצאה עסקה בשאלות כיצד בוחרים את ארבעת המינים ,על מה יש
להקפיד ,מהו הידור ועוד.
סדנת יצירה  -השקעה והידור בכלי מצווה  :קופות צדקה בצורת תפוח וכלים מהודרים לדבש,
עשויים זכוכית עם קישוטים וכיתוב צרובים בחול היו מחוויות היצירה של תלמידי כיתות א'-ו' .עוד חוויה
והטמעת ערכים בשיטת החינוך היצירתי.

שערי
קבלת פנים

פתח כפול – שנה"ל בפתחו של אלול

ניגון כליזמרים ליווה את תלמידי כיתות א' המרוגשים יחד עם
תלמידי הכיתות השונות ביום פתיחת שנה"ל .עם קריאת "אנא ה'
הצליחה נא" של תפילת ההלל הבית ספרית ניצבו בפתחו של האולם
תלמידי כיתות א' שציפו להצטרף לקהילת ביה"ס .עם סיום התפילה עמדו ומחאו כפיים תלמידי
הכיתות השונות לכבודם של הצעירים .אין ספק כי לתפילת ההלל נוספה גם תודתם של תלמידי כיתה
א' עם כניסתם למשפחת ביה"ס ,ומשאלתם החרישית בלימוד השיר "כנפי רוח" והפזמון המאחל
והמייחל" :עלה למעלה עלה".

בשעה טובה ,חונכים מעבדה!
בסיעתא דישמיא ,בשעה טובה ומוצלחת הקמנו מעבדה
מקצועית שערי התבוננות
מאד ונעימה .במעבדה סביבות לימודיות המטפחות סקרנות
ובאמצעותה ניתן ליישם את עקרונות החקר ע"י ניסויים מגוונים,
יישר בנפלאות הבריאה
תצפיות ,כתיבת דו"ח מעבדה ,שימוש בדגמים במפות ועוד!
כח לרכזת המדעים ,גב' אסנת אדר על השקעתה בהקמת
המעבדה.
שלום כיתה א'! במפגש הורים מרוגשים ביום הכנס יקירם לעול בית הספר ...ניתן היה בקלות
להבחין גם במי שמאושר ושמח ,וגם במי שחושש או מתרגש מכל המתרחש ,אך דבר אחד היה משותף
לכולם :זה הרגע  -לא ישכח לעולם!
באסיפת הורים כללית נערך מפגש היכרות עם מחנכי הכיתות בה הציגו המחנכים את "האני
מאמין" שלהם ואת משנתם החינוכית .בתום משנתם החינוכית
ותיאום ציפיות וסקירת שנה"ל נבחרו נציגי הכיתה לוועד הורים
של הכיתה ,לאחר מכן נבחר וועד הורים מרכזי .ליו"ר הוועד
נבחרה גב' טלי פולק וסגניתה נבחרה גב' תרצה בן עמי .לנציגי
ההורים ולוועד המרכזי נאחל שנת מעורבות ושותפות במינופו של
ביה"ס בכל המישורים .מידעון תשע"ז ,העוסק בנושאים רלוונטיים כגון:
תקנון לתלמיד ,פריסת תכניות ,רשימות פרטים של צוות ומשפחות ביה"ס הוענק להורים.
בשיאם של "הימים הנוראים" נערך ערב מיוחד של "אבות ובנים" לתלמידי כיתות ה'-ח'" .זיץ" בלווי
ניגונים ושירה מהנשמה העצימו את משמעותם של ימי התפילה והסליחה .הערב נערך בהשתתפותם
של המחנכים ,החזן הרב נפתלי וורטהיים ,והמנצח על הנגינות ,הרב שלום כינורי.
ערב אבות ובנים לכיתות ב‘-ד‘  -עסק בסיפור על ”כל המעביר על מידותיו מעבירין לו
על כל פשעיו“ ,בהשתתפות המחנכים והרב שחר לבבאל.

שערי הכנסת
אורחים

משפחת "אהבת ישראל"
מברכת בברכת ברוכים הבאים את אנשי הצוות
החדשים:
הרב יהודה מירסקי – יועץ כתות ה'-ח'
הרב אריאל ג'ינו – מורה לנביא והיסטוריה
המורה חגי אשרף – מורה למדעים
המורה רות שוב – מ"מ לכיתה א'
גב' שאשיא סמסונוביץ– מזכירה

שערי ברכה

ולכל הצוות המסור ברכת שנה
טובה ומתוקה וחג שמח! יישר כוח למצטייני חודש אלול
דניאל שילמן  -כיתה א1/

דניאל מצטיין בהתנהגות נאותה עדינות ודרך ארץ ,כיבוד רבנים ,מורות וחברים ,הכנת שיעורי בית בהתמדה ,והקשבה מלאה
בזמני השיעורים.

נועם דרעי כיתה א2/
נעם המתוק הולך ומשתפר בהתנהגות נאותה וביחס המכבד למורים ולאנשי הצוות.

נהוראי אסולין כיתה ב1/
מצטיין בדרך ארץ ומתייחס בכבוד לחברים ,משקיע בלימודים ומשתתף נפלא .נהוראי בכתתנו הוא סמל ודוגמא.

יונתן עזריאל כיתה ב2/
ילד מנומס ,לדברי החבר אינו נכנס ,בעל דרך ארץ וטוב לב ,לסייע מאד אוהב ,ואת הלימודים מחבב .משימות מבצע בשמחה,
נאחל לו המשך הצלחה!

דן ביטון כיתה ג1/
לדן אהבת תורה מיוחדת המקרינה על כלל תלמידי הכיתה .ניכרת בקיאותו והבנתו בחומר הנלמד.
יותם כברי כיתה ג 2/רצינותך ועזרתך לזולת ראויים לשבח! אתה תלמיד מצטיין.
מיכאל גוטליב ד - 1/נעם הליכות ודרך ארץ ,הצטינות בהתנהגות ובלמידה .תלמיד למופת!
דביר טביביאן כיתה ד - 2/משקיע ומשתתף בשיעורים ,מקפיד על הכנת שיעורי הבית .מצטיין ביחסו לחבריו.

יוסף חפץ כיתה ה1/
התנהגות בדרך ארץ ובמידות טובות ,בן אדם לחברו ,כבוד לזולת ,אכפתיות ,שותפות ולמידה פורייה.
נועם יוסף ירושלמי כיתה ה 2/השקעה בלימודים ובהשראת אווירה רגועה ונעימה בכיתה.

אלישיב סטולר כיתה ו1/
מצטיין בלימוד-אהבת תורה .בתפילה-מתפלל למופת  -תפילתו מיוחדת .בגמילת חסד  -מתנדב לעזור לזולת -אהבת חסד!

רפאל סלמה כיתה ו2/
רפאל דוגמה ומופת לתלמיד בעל דרך ארץ ומידות .תלמיד שמוכן לשיעורים תמיד בזמן ומיישם את
המטלות בצורה נפלאה .כח הנתינה שלו נפלא הוא תורם לכתה ולסובבים מזמנו וממרצו.

רפאל איינס כיתה ז1/
רפאל מצטיין בהשקעה רצופה מתוך שמחה – יום יום שעה שעה ,מגיע לשיעורים בזמן ,שואל ומשיב כהלכה
ומשמש דוגמא לסביבה.

דב גנוט כיתה ז2/
נעימות הליכות ומידות הטובות ,בעל שאיפות והצטיינות בלמידה!

קונסטנטיני ישראל משה כיתה ח2/
הצטיינות בלימודים והתנהגות למופת!

עלו והצליחו
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