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"צריך שכל איש ידע ויבין,
שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו,
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין,
שעליו לעמול
ולגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר
את העולם כולו"
הרב קוק זצ"ל

אהבת ישראל
ת“ת חרד“ל

דבר המנהל
נאמר בסיום התלמוד הבבלי במסכת סוכה כי בשעה
שנכנסו יוונים להיכל נכנסה גם מרים בת בילגה שנישאה
לשר יווני ולעגה לעבודת הקרבנות .וכאשר גברה מלכות
חשמונאי וחזרה עבודת הכוהנים לבית המקדש קנסו
חכמים את בילגה אביה של מרים ואת כל משמרת
הכוהנים שלו ,מאחר ומקור הבוז של הבת המתייוונת היה

"צריך שכל איש ידע ויבין,
שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו,
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין,
שעליו לעמול ולגלות את אור
הנר ברבים ,ולהדליקו
לאבוקה גדולה ולהאיר
את העולם כולו".

בדברים ששמעה מהוריה וכדברי הגמרא" :שיחת התינוקות

הרב קוק זצ"ל

בשוק מעידה על שיחת ההורים בבית" .ועוד נאמר שם ,שכל
המשמרת של אביה נקנסה משום " :אוי לרשע אוי לשכנו טוב לצדיק
טוב לשכנו  "...ונראה כי התבוללותה של מרים נבעה מהדיבורים ששמעה בבית
הוריה בגנות עבודת הקרבנות בבית המקדש ,והגזירה על כל משמרת בילגה אביה מעידה
על חשיבות השפעת הסביבה החינוכית של האדם ,כי אפשר שדברי בילגה העידו גם על המחשבה של חברי כל
משמרת הכוהנים כדברי התנא נתאי הארבלי במסכת אבות" :הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע וגו".
בחדשי חשוון וכסלו הושם דגש על טהרת הלשון .לשם כך הובלנו את השעשועון הטלפוני סביב הלכות לשון הרע,
ופעילויות ההעשרה מגוונות שנמסרו ותועדו בעלון זה.
חן חן להורים הרבים שהגיעו לאסיפת הורים אישית .יחד נמשיך במסר אחיד לחינוך הבנים ש "דרכיה דרכי נעם וכל
נתיבותיה שלום" ,להיות יהודים נאמנים וישרים תוך שימת דגש על כך שהפה מנהיג את האדם .כמו כן קיימנו
סדנאות לתלמידים ומפגש הורים בנושא המוגנות על ידי עמותת 'יד לפה' ,מתוך הכרה ששיתוף ההורים בתהליך
החינוכי הוא יסוד מרכזי בהצלחת המטרה החינוכית של הצוות.
בהודאה והלל על העבר נתפלל להמשך מוצלח של עשייה חינוכית לעיצוב דמותם של התלמידים ,לקידום הישגיהם
הלימודיים ,ליצירת אקלים מיטבי ולשיתוף פעולה עם נציגות ההורים לטיפוח סביבות לימודיות ועוד.

חנוכה שמח
בנימין נתאי

להודות ולהלל
על ששמת חלקנו
מיושבי בית המדרש

שיחה מאת הרב ירחמיאל קראם
הרב ירחמיאל קראם מסר שיחה מרגשת במיוחד לתלמידי כיתות ו'-ח' בנושא
”הטוב והרע" .בדבריו העלה שאלה מדוע אמרו חז"ל" :נוח לו לאדם שלא נברא
משנברא ,ומשנברא יפשפש במעשיו"? מדוע נוח לו שלא נברא ,הלא הקב"ה אומר
לאחר בריאת האדם "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" ואם בריאת
האדם הינה 'טוב מאד' מדוע נוח לו שלא נברא ?
וביאר הרב קראם שמהות הטוב הוא העולם הבא והמעשים אשר נעשים לשם כך ,תוך
כדי שהוא מוסיף ומתבל את דבריו בדוגמאות על הטוב הרוחני ,והסביר
ש"טוב מאוד" נאמר כלפי העולם הבא ,אך כלפי הנאות העולם הזה "נוח לו לאדם שלא
נברא".

מבחן חודשי בפרשת השבוע כיתות ז'-ח'
בכל ערב שבת מברכין נערך מבחן חודשי על פרשות השבוע שנקראו החודש .אולם
הפעם ,ערב פרשת וישב ,הרגשת הסיפוק של התלמידים טובה כפליים ,לאור העובדה
שהם כמעט מסיימים ויודעים חומש שלם ,חומש בראשית עם פירוש רש"י! חזק חזק
ונתחזק!!
יישר כח לרב אהרון זוזוט ,רב ביה"ס ,על יוזמתו הברוכה והשקעתו למען בקיאותם של
התלמידים בפרשיות השבוע ובפירושו של רש"י.

חבורת "שחר קמתי"  -פרויקט למצטייני כיתות ז'  -ח'
פרויקט "שחר קמתי" ,הינו פרויקט מיוחד ומטרתו לעודד מצטיינים ללימוד גמרא.
במסגרת הפרויקט נפגשים התלמידים בימי שישי אחת לשבוע ללימוד הגמרא בבית
המדרש בבית ספרנו .המפגשים מתקיימים לפני תפילת שחרית ,בשעה  !! 6:30למשך
כשעה עד לתפילה .ההשתתפות בפרויקט דורשת מחויבות והתמדה לסדרי הלימוד
המוקדמים ,ובאחריותם של התלמידים להגיע בהשכמה לביה"ס..
עם תחילת הפרויקט לפני כחודש ,הופיעו כ 30-תלמידים ,ומאז מידי יום שישי
מתגבשת לה "סיירת מובחרת" ,אשר מפלסת דרכה באומץ בסוגיות הגמרא של מסכת
מגילה .עם סיום הפרויקט ייצאו המסיימים לטיול מיוחד ,ועד אז מתוכננות עוד
הפתעות למתמידים ...יישר כח לרב אריאל ג'ינו המוביל בהצלחה רבה את הפרוייקט.

להודות ולהלל
על שעשועים
בתורת חיים

תערוכת דגמים של תיבות נח
ילדי כתות ב' היקרים וכמובן הוריהם ..הפליאו בבניית דגמים
מרהיבים ומקוריים במיוחד ,המתארים ככל שניתן את תיבת נח
וכללו לא רק את הקומות ואת בעלי החיים אלא אפילו את הצוהר
ואת הפליט .מה שבטוח  -אף אחד את תיבת נח לא יוכל לשכוח! וכל
מילה מיותרת ,כי תמונה אחת שווה אלף מילים....

לומדים מגדולים
על דמותו המופלאה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ,סנגורן של ישראל,
למדו תלמידי כתות ב'-ג' מתוך הצגה על ערכה של מידת עין טובה
ולימוד זכות ,כאחד היסודות לנושא טהרת הלשון .יישר כח לרב
שחר לבבאל ,רב כתות ב' ,המפתיע כדרכו ומרתק בכל פעם מחדש
את התלמידים.

אגדה בהנאה – "חלב לביאה"
מי יכול היה להישאר אדיש מול השחקן אביחי שילה ,שהציג
לכיתות א'-ג את המעשה במלך שהיה זקוק לחלב לביאה? בקלות
ובבהירות הועבר המסר מהמעשה המובא במדרש ילקוט שמעוני
לתהילים ,כי לכח הדיבור עלולות להיות השלכות מכריעות עד כדי
חריצת גורל  ...כדברי החכם מכל אדם ":מוות וחיים  -ביד הלשון!".

להודות ולהלל
על טהרת הלשון
במקום הראשון

"גם אני נוצר לשוני"
היה שמו של מבצע בהם למדו תלמידי כיתות א'-ו' מהלכות טהרת הלשון,
ושיחקו במשחק הטריוויה הטלפוני .לאחר חלוקת הכרטיסים נושאי הקודים
האישים ולאחר תקלה קטנה ..כמו כל התחלה חדשה ,בה המערכה הוצפה
במשתתפים ו ...השתתקה ,החל משחק הטריוויה הטלפוני בו הושמעו 3
שאלות ביום למשך כשבועיים .מערכת השעשועון כללה גם סיפורים ,שירים
ומשימות .בכנס לסיכום משחק הטריוויה עלו לקול תרועות ההתלהבות של
חבריהם לכתה התלמידים הזוכים במקומות הראשונים הבית ספריים והם:
אריאל פנירי /ה' 1במקום הראשון ,זלצר ישראל מאיר /ה'  2במקום השני,
קישון מנחם /ו' 2במקום השלישי ,כברי יותם /ג' 2במקום הרביעי ,זלצר לוי
שמואל  /א' 1במקום החמישי.
במקומות הראשונים בצבירת הנקודות הכיתתי זכו התלמידים הבאים ,אשר גם
להם הוענקו תעודות מרשימות ופרסים ,ספרי לימוד או קריאה.
במקום הראשון לפי סדר הכיתות  :פרבר יעקב אביחי ,ברנשטיין דוד ,בן הרוש
אהרון ,כברי דניאל ,בן הרוש יהושוע מיכאל ,מזיא יונתן ,ציפל אלכס צבי ,פרבר
נריה ,יאיר קישון ,עמנואל קדושים ,צדיק עידו ,מנדלסון חיים שלמה.
במקום השני  :ברנשטיין יונתן ,מילוא דן ,לוי איתמר ,דייויס רפאל יונתן ,קליין
משה ,בר חן יוסף ,טבביאן אוהד ויעקב אזולאי ,שפירא אפרים ,גדליה ברסקי,
רייניץ נחשון ,מצליח נהוראי ,סרברניק דוד.
חן חן לתלמידים שצברו את מירב הנקודות ביממה הראשונה ..ואשר גם הם זכו
בפרסים  :דנינוס נועם ,שפירו משה ,מנחם בן חיים עמיחי ,גמליאלי בנימין
ואליעקב ירין.
ועוד יישר כח ענק לתלמידי הכיתות :ה' של הרב שי ,ד' של הרב עופר ,ו' של
הרב יוסי ,א' של המורה רות ,על הצטיינותם בצבירת נקודות בסך הכיתתי,
למחנכים על העידוד ,ולכל התלמידים שהשתתפו בלימוד ההלכות ,בביצוע
המשימות ,ובחידון הטריוויה.

להודות ולהלל
על טהרת הלשון
במקום הראשון

לא נוכל לסיים לפני שנשתף אתכם בשיר שחיבר התלמיד חיים ציפל בלחן
"ירושלים שבלב" של אברהם פריד ,נסו גם אתם כמונו ותיהנו...

לשון נקייה  /חיים ציפל  /כתה ה'1/
כל מחשבה ,כל דיבור ,כל הצגה ,כל הרהור  -כולם בלשון נקיה!
כל שיר ,כל סיפור ,כל עבודה ,כל חיבור  -כולם בלשון נקיה!
נדבר בלשון נקיה ,לשון נקיה – כל הזמן!!
כל אדם מדבר ,כותב ושואל רב שעות היממה,
וצריך מאד להיזהר לא לדבר לשון הרע,
זה לא יפה ,לא נחמד ובכלל זה דבר נורא
שהרי זה איסור ,איסור מן התורה...
על דיבור לשון הרע קשה מאד לחזור בתשובה,
הוא עובד מאדם לאדם ומפזר בכל מקום את הרע,
לכן נקפיד לנצור לשוננו מרע ,ושפתינו מדבר מרמה!
תודה למורה לאמנות ,גב' ציפי טירנואר ולתלמידי הכיתות השונות על הכנת
תמרורים הנותנים תזכורת כי:

אני בוחר איך לדבר!
נחשוב היטב על כל מילה ,שלא תצא כל תקלה!
על הפה אני שומר ,בחיים זה מאד עוזר!
אין כניסה ללשון הרע!
באיחולי הצלחה לכולנו בהמשך לקיחת אחריות על הדיבור ,וזכירת ערכה
המיוחד של טהרת הלשון להיות במקום הראשון!

077-2221342

להודות ולהלל

על לימוד הלכה
כהלכה
סדנא ללימוד הלכות נטילת ידיים

לכבוד יום שהוא גדול כיום שנתנה בו תורה ,יום שאילת הגשמים  -ז'
חשון ,נערכו סדנאות "באלה הידיים" ,ו"ידיים לשמיים" .מטרת
הפעילויות הייתה לעורר מוטיבציה בלב התלמידים ליטול ידיהם
כהלכה בשמחה לפני הסעודה ,ולהגביר את המודעות ואת מידת
המחויבות לקיום המצוות כהלכתן.
מהו ההבדל בין אכילת אדם לאכילת בהמה? כיצד אוכל עם קדוש
בקדושה? למה נוטלים ידיים? כיצד נוטלים ידיים בצורה נכונה? כיצד
אפשר להתעלות ברוחניות מסעודה דשנה? כל אלו ועוד היו
מהנושאים שהועברו באופן חוויתי ומרתק בשילוב משחק ,סרטונים,
מצגת מרהיבה ואף שימוש בכלים שונים לעריכת ניסוי הלכתי
בסדנאות המהנות לכיתות א'-ו'.
חידון חנוכה
כ"מוסיף והולך" נלמדו הלכות חנוכה גם לקראת חידון חנוכה לכיתות
ו'-ח' .ממבחן שלב א' ,עלו התלמידים המצטיינים לחידון .בחידון
המהנה והמרתק הוצגו סוגיות רלוונטיות ודילמות הלכתיות מחיי היום
יום בחג החנוכה.
יישר כח לתלמידים הזוכים  :יואל חזן מכיתה ח' 2במקום הראשון,
מנחם קישון מכיתה ו' 2/במקום השני ,ינון אזולאי מכיתה ז' 2/במקום
השלישי ,לתלמידים שעלו לשלב הגמר ולכל התלמידים המתמידים
גם על שמחתם בשמחת חבריהם ,לצוות השופטים ,למחנכים
המעודדים ,לרכז ההלכה ,הרב דביר זעפרני על יוזמתו הברוכה ללמוד
ולקיום ההלכה כהלכה ,ולמנחה ,הרב יוסי מועלם על סיוע בארגון.

להודות ולהלל

על געגועים
לבית המקדש
שיבנה במהרה
בימינו ממש!

סדנא על חנוכה במקדש ומלחמת החשמונאים
לקראת חנוכה השתתפו כל תלמידי ביה"ס בהרצאתו המרתקת של גד אסולין,
המותאמת לפי רמות לכיתות השונות ,עשירה בתוכן ובחוויה ,ושילבה סרטוני תלת
ממד ,תמונות ,חידון מולטימדיה ומוסיקה.
ההרצאה עסקה בתולדות המקדש מבריאת העולם ועד בית שני ,מבנה בית המקדש,
כלי המקדש ומשמעותם ,תקנות חז"ל בעקבות הפיכת המקדש למוקד אלילי ע"י
יוונים ,עיון במקורות היסטוריים ויהודים :מדוע פרצה המלחמה? שמונה קרבות בין בית
חשמונאי ליוונים ,ניסי חנוכה ומשמעותם.
אין ספק כי חוויה מרוממת זו תרמה להחדרת ערכי המקדש והגאולה ויצרה רגשי
כיסופים ,ציפייה ותפילה :שתחזינה עינינו בחוש בבניין בית הבחירה "באחישנה" מהרה.
סיור במוזיאון חצר הישוב הישן
איך אפשר להסביר לילד צעיר איך חיו היהודים בירושלים לפני ארבע מאות שנה?
הדרך המוצלחת ביותר היא חווית ביקור בבית בו חיו יהודים לפני מאות שנים ,כזה בית
שהאר"י הקדוש נולד שם וה"אור החיים" הקדוש הקים את ישיבתו!! בשילוב סיור
באתרי הרובע עם השחקן המחונן חביב מזרחי ,המשתף את התלמידים בהצגת
סיפורים על החיים ברובע היהודי ,נכנסו תלמידי כיתות ג'-ד' למנהרת הזמן של הימים
ההם.
סיור בעיר דוד
בסיור בעיר דוד גילו תלמידי כיתות ו' את ירושלים של ימי בית שני .לפניהם הוצגו
תרשימים ושרטוטים על ירושלים הקדומה .התלמידים ראו באיזה שטח נראה ,כי מלך
דוד והיכן היה ארמונו ,מהי צורת הבניה הקדומה ,מקום מעבר החומות ,וכיצד
הארכיאולוגים חופרים ,מגלים ודולים אט אט עוד ועוד מידע מימי בית שני.
לסיום ,צעדו התלמידים ברחוב ,שבעבר הוביל אם העם והכוהנים ממעיין השילוח
לבית המקדש ,עתה נותרה מנהרה שלאורכה הלכו ,וממנה יצאו התלמידים ברחבת
קשת דוידסון הצמודה לכותל .סיור זה העשיר בידע עולם יהודי והיסטורי על התקופה,
והותיר רושם רב כבר בתפילת מנחה בכותל המערבי ,שריד בית מקדשינו ,שיבנה
במהרה בימינו ,אמן.
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על "שבשבילי נברא העולם"
והיחיד – בתוך כולם!
שיתוף חברים
למידת עמיתים מתקיימת בין תלמידי כיתות ז' אחת לשבוע ,כאשר בכל
מפגש קבוצת תלמידים מציגה לשתי הכיתות את הפרויקט שלה בנושא
תפילין .הדיון מפרה את התלמידים ברעיונות ובסגנונות למידה וחשיבה,
ולמידה משמעותית זו יוצרת חשיבה מסדר גבוה .יישר כח לתלמידים
הלומדים והמלמדים ,ולרב רפאל גולדשמיד ,רכז החטיבה ,על יוזמתו
המפרה והמעודדת למידה שיתופית ולמידת עמיתים.
מוגנות
החודש התקיימה להורי ביה"ס הרצאה שעסקה ביצירת תקשורת נכונה
בנושא המוגנות ובאתגרים העומדים לפתחם כהורים .המשובים שיקפו את
הצלחתו של הערב ואת חשיבות מעורבותם של ההורים בתהליך הבית
ספרי בנושא .הסדנאות מתקיימות בשיתוף המחנכים ,מותאמות לכל
שכבת גיל ונוגעות בנושאי :התרחקות ממצבי פגיעה אפשרית ,אסרטיביות-
יכולת להגיד "לא" במצבי סיכון ,לחץ חברתי ,סודות טובים ורעים ,שימת לב
לזולת ,פגיעות ברשת האינטרנט ,יצירת ערוץ תקשורת פתוח עם מבוגרים
בשאלות ,לבטים או חוויות פוגעניות שחוו.
יישר כח ליועצי ביה"ס ,הרב יהודה מירסקי וגב' שבי ברובנדר המובילים את
התוכנית שמטרתה ליצור שגרת חיים מוגנת ,מכבדת פתוחה ושמורה,
בשיתוף אגודת "יד לפה".
תעצומות
סדנא מעניינת ויישומית בנושא חיזוק המסוגלות החברתית של הילד,
יכולותיו להשיג תוצאות מוצלחות באינטראקציות עם אחרים ,חוויות
הצלחה לימודיות וחברתיות תוך העצמת כוחותיו של כל ילד ,הועברה
למחנכי א'-ה' .הטמעת המודל יוענק השנה לתלמידי כיתות ה' בהכוונת
מרכז "תעצומות"  -יד בנימין ,והרב יהודה מירסקי ,יועץ כיתות ה'-ח',
בשיתוף מחנכי הכיתות הרב דניאל כליפה והרב שי אבוהב.
מקהלת ביה"ס
מקהלת ביה"ס הוקמה כפרוייקט ייחודי של ביה"ס ,לפיתוח כישרונם
המוסיקלי ,להעצמת אישית ורגשית של התלמידים ,ומשלבת סגנונות
שירה מגוונים כגון :חסידי ,חזנותי ומסורתי ,המשקפים את רוח האחדות של
ביה"ס .המקהלה אשר הפיקה את האלבום 'אחדות' ,השתתפה בפרוייקטים
מוקלטים ומשולבים ,ומופיעה באירועים רשמיים שונים ,הופיעה בקונצרט
בניצוחו של שלום כינורי בתיאטרון ירושלים ,בליווי החזן הנודע אלי יפה,
ביצירותיו של המלחין שמואל מילבסקי ,והסבה הנאה רבה בהופעתה
המיוחדת.
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בקיצור ..על הכל
ועל שגרת ימי החול

אסיפת הורים
באסיפת הורים אישית בה השתתפו המחנכים והמורים המקצועיים ,קבלו תלמידי ביה"ס
תעודות הערכה המסכמות את תקופת אלול  -כסלו .תעודות אלו מהוות הערכה מעצבת,
המשקפת להורים ולתלמידים מהן נקודות החוזק ומהן הנקודות לחיזוק בתחומי הדעת
השונים בתחנת הזמן העכשווית ,ונותנת אפשרות לנקוט באמצעי פעולה לקידום
ולשיפור גם לקראת חלוקת התעודות עם סיום המחצית.
יישר כח לרכזי המקצועות ,המחנכים ,המורים המקצועיים וכל הצוות המקצועי
והמסור על ההשקעה בחינוך ,בהוראה ,ובעריכת מבדקים ומיפויים לאיתור הנקודות
לחיזוק של הבנים היקרים ,על השתתפותם בישיבות ציונים בשעות אחה"צ ועוד.

סופרת אורחת
הסופרת הנודעת ,שכתבה למעלה מ  300ספרים ,גב' מנוחה פוקס ,התארחה בבית ספרנו.
תלמידי כתות ד'-ה' שמעו מפיה על קורות חייה וניצני כתיבתה ,על אהבת ספר וספרות
ילדים ,על ספריה המגוונים ובעיקר – על כוחה של מילה! התלמידים המתעניינים שמחו
לראיין את הסופרת ,טרם רכשו את ספריה הפופולריים במחיר מבצע ,כשהקדשה אישית
מעטרת את ספרו החדש של כל תלמיד.

מסיבת חנוכה
"האור שבלב" – הצגה מרגשת אודות תפילה וגילוי הניצוץ היהודי מתובלת בהומור וקטעי
שירה בתנועה היא אורחת המסיבה .הסיפור אודות האור הקטן שאיננו כבה גם בחושך
הגדול ,אלא מוסיף והולך ופורץ כשלהבת של תפילה  -הינו חוויה אמנותית ורוחנית כאחד.
סטאשק ,הילד היהודי הגדל כגוי בכפר ברוסיה מגלה באקראי חנוכייה שהייתה שייכת
לאביו ונלקח לצבא הרוסי .ברגע אחד חייו משתנים והוא מתחיל לברר את האמת!...
מקהלת ביה"ס תנעים במיטבה את המסיבה .חן חן ויישר כח למנצח על הנגינות ,שלום
כינורי ,למנחה ולחזן ,הרב נפתלי וורטהיים ,לרכז החברתי ,הרב עופר בן דוד על הארגון,
ואחרונים חביבים ,לילדי המקהלה הנפלאים.

להודות ולהלל

על לימוד תורה
באהבה ובבחירה
ממהד מתוק
דברי בש?
מהחותורה
מש

חבורת "עוסקי תורתך"
תלמידים חביבים!
ברכות ואיחולים על שהצטרפתם
לחבורת הילדים המנצלים את
ימי השמחה והאורה
להתענג על דברי תורה!

ומאירים את העולם
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כתבתי ואמרתי את הדבר תורה ,והדלקתי את האור!
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מי כותב דבר תורה? אתגר וזכות לכל תלמיד בכל כיתה!
על מה אכתוב דבר תורה? על נושא מהחומש הנלמד השנה בתורה.
איך אדע כיצד לכתוב? אעזר בדף המחוון שקבלתי מהמחנך ,או בחנוכייה
המאירה שבהמשך.
האם אפשר להקליד במחשב? לבחירתך ,אם תבחר לכתוב בכתב יד,
הקפד על כתב קריא ונאה כיאה לדבר תורה.
למי להגיש את הדבר תורה? למחנך הכיתה שיאגוד אותו בספר הכיתתי,
ויעביר אותו לצוות השופטים ,לבחירת הכיתות המצטיינות ולקבלת פרסים..
מי ישמע את דבר התורה שלי? הורי ומשפחתי ,מחנך הכיתה וילדי כתתי.
מתי אציג את הדבר תורה לכיתה? במהלך חודש טבת ,ע"פ לו"ז שיקבע
המחנך בשיתוף אתנו.
האם אפשר להכין יותר מדבר תורה אחד? מומלץ להשקיע היטב בדבר
תורה
אחד בכתב ובע"פ ,ורק אז תהיה מוסיף והולך...
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פינת השאלות והתשובות
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מחוון להכנת דבר תורה בכתב

ת ור ה

אין צורך להתחבא במערות
כדי ללמוד תורה ולקיים מצוות...
ככה בימי החופשה בכיף ובנעימות
יושבים ליישב ,קושי ותירוץ ביסודיות.
דבר תורה כותבים יפה
ומתאמנים כיצד לומר אותו בעל פה!
וכשהרב והחברים יקשיבו לך
תרגיש נפלא
כי זוכה אתה להאיר בדברי תורה שלך!
בברכת שפע אורה ושמחה
ברכה והצלחה
וחג אורים שמח!
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