
תשרי- חשוון תשפ”ב

הורים ותלמידים יקרים!
שלום רב,

מודגש  בראשית,  לספר  מוולאוז'ין  הנצי"ב  בהקדמת 

וטובים.  ישרים  להיות  האומה  מאבות  ללמוד  הצורך 

מחשבתית  פתיחות  לגלות  דעתי,  לעניות  הכוונה 

התלמידים  אישיות  את  ולבנות  מאתנו,  לשונה  ביחס 

באמצעות עסק התורה שנמסרה לנו במעמד הר סיני. 

נאמנים  יהודים  להיות  הבנים  את  לחנך  נדרשים  אנו 

זכות  המתחדשת.  במציאות  יהודית  זהות  ולפתח 

גדולה להתחנך בביה"ס 'אהבת ישראל' בשל המורים 

המשלבים  ישראל',  ב'אהבת  המלמדים  האיכותיים 

הלימודים  תגבור  בצד  חווייתית  חינוכית  פעילות  בין 

התורניים והגישה המקצועית בתחום מקצועות הליבה. 

עקב  שנוצרו  פערים  לצמצום  השנה  נדרשים  אנו 

הלמידה מרחוק. חן חן לצוות החינוכי ולכל מי שתרם 

לתלמידים  ומאידך  מרחוק  הלמידה  להנגשת  חלקו 

רקע  על  חדשים  אתגרים  עם  שמתמודדים  היקרים 

בתקופה.

והרכז  זעפרני  דביר  הרב  של  בהובלה  החינוכי  הצוות 

הפדגוגית  הרכזת  עם  יחד  אבוהב  שי  הרב  החברתי 

מגוונת  חינוכית  פעילות  משלבים  יצחק  בן  לאה  גב' 

האמונה  בחיזוק  שעניינה  השמיטה,  שנת  על  בדגש 

שאין מלבדו מנהיג את העולם. באמצעות הפעילויות 

לאתר  התלמידים  את  מעודדים  אנו  החברתית 

נקודות חוזק ולהשפיע טוב על סביבתם.  

רכזי המקצוע בחשבון אנגלית עברית ומדעים מובילים 

להוראה  פרונטלית  מהוראה 

ביזורית בהתאם לאמצעים 

ונרחיב  בביה"ס  הקיימים 

על כך בעלונים הבאים.

בברכה, 
בנימין נתאי

פותחים שנה

מקבלים את השמיטה

שואלים מים

מתפעלים מסיפורי עליה

מתבוננים בעין טובה
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הפעילויות תיערכנה אי”ה בהתאם להנחיות משרד הבריאות
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“וציוותי את ברכתי לכם...”
“וציוותי את ברכתי לכם...”

רבעון ראשון חודשים אלול – חשוון

נושא חגי תשרי:  איך אני שמח להיות יהודי - השמחה והחוויה בקיום מצווה
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מתכוננים לחגי תשרי



קבלת פנים לתלמידי כתה א’
קולות זמר וניגון של הרב כינורי, קבלת פנים 

חגיגית, דריכות ילדי ביה”ס לקראת כניסתם של 

התלמידים החדשים, ילדי כיתה א’ הנרגשים, 

השירה שימחה ונתנה הרגשה של התרוממות 

והתחדשות. התלמידים האזינו להקראת “החלום 

שלי” לקראת השנה החדשה שכתבו תלמידי 

הכיתות השונות.

פותחים שנה



לקראת הימים הנוראים התקיימה הרצאה שמטרתה 

לתת כלים לשיפור התפילה האישית, ולמוטיבציה 

מחודשת בנושא התפילה, ומעמד סליחות בבית 

המדרש.

לקראת יום הכיפורים התקיימה סדנא על סדר עבודת 

כהן גדול ביום הכיפורים. הסדנא מלווה במצגת תמונות 

מרהיבות המנסות להמחיש את מראה האיש הכי 

קדוש ביום הכי קדוש במקום הכי קדוש כנאמר: “ אמת 

מה נהדר היה כהן גדול..” 

לרגל חג סוכות התקיים לימוד על ארבעת המינים 

בהלכה ובאגדה. הלימוד היה משולב תמונות וסרטונים, 

והתלמידים רכשו ידע מעשיר במושגים לקיום המצווה 

החביבה של ארבעת המינים, משמעות וסמל של כל 

אחד מהם לחוד וכולם יחד.

מתכוננים לחגי תשרי

“ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם”



מקבלים את השמיטה

“קבלת שבת” לשבת הארץ
“קבלת שמיטה” –ביום שישי, ר”ח חשוון התקיים כינוס הפתיחה 

לנושא שמיטה במהלכו למדו תלמידנו היקרים את הפיוט המעובד 

לשנת השמיטה “לכה דודי לקראת שמיטה, פני שביעית נקבלה”.

תלמידנו החביבים הכינו מייצגים מקוריים ביניהם יצירה של 

מספר שבע עשויה מקטניות, שרשרת של 7, דגם של שדה 

הפקר בשנת שמיטה ועוד.

שני תלמידים שעלו ארצה לאחרונה מארה”ב, שיתפו את הקהל 

בהתרגשותם ממעמד קבלת פני שנת השמיטה, מצווה הנוהגת 

רק בארץ ישראל.

ערכה מפוארת בשם “כל מקדש שביעית” בהוצאת “בית מדרש 

להלכה בהתיישבות”, ניתנה שי לילדי ביה”ס ללימוד סביב שולחן 

שבת.

פעילויות לימודיות מגוונות 

ללימוד חוויתי בנושא השמיטה 

בעז”ה מתוכננות במהלך השנה.

יישר כח לתלמידנו שכבר 

לומדים הלכה יומית ע”פ סדר 

פרשיות השבוע, המתועדות 

בתיקיית שמיטה.

“שהשביעית היא כנגד ששת ימי הבריאה, ויום 
השביעי שבת וינפש, וכן שנה שביעית באה 

להזכיר לנו שיש בורא לעולם, וכל המקיים מצוות 
שביעית הרי זה מודה במעשה בראשית” 

ע”פ הרמב”ן

בס"ד

ָלה ִביִעית ְנַקּבֵ ֵני ׁשְ ה, ּפְ ִמּטָ ִדי ִלְקַראת ׁשְ
ֹ
ָלה,ְוָאְכלּו ֶאְביֹוֵני ַעְּמָך, הֹודּו ָלּה' - ִהִּגיָעה ְׁשַנת ְׁשִמָּטה! ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך, ְוַהְּׁשִביִעית – ָלּה' ֱאֹלֶקיָך,ְלָכה ּדו ִביִעית ְנַקּבֵ ֵני ׁשְ ה, ּפְ ִמּטָ ִדי ִלְקַראת ׁשְ
ֹ
ַׁשְבנּו ֵאַלִיְך מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה, ֹּפה ִנְזֶּכה ַלְּׁשִמָּטה ַהֲחִביָבהְלָכה ּדו

ָלהֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ֶזה ְזַמן ַהְּגֻאָּלה - ִהִּגיָעה ְׁשַנת ְׁשִמָּטה! ִביִעית ְנַקּבֵ ֵני ׁשְ ה, ּפְ ִמּטָ ִדי ִלְקַראת ׁשְ
ֹ
ָלהָיִׂשיׂש ָעֵלינּו ֱאֹלֵקינּו, ְּברּוָכה ַהָּבָאה, ָלְך ְׁשַנת ְׁשִמָּטה!ּבֹוִאי ְּבָׁשלֹום, ְׁשִמַּטת ַאְדָמֵתנּו, ָּכאן ִנְׁשֹמר ַעל ְקֻדַּׁשת ֵּפרֹוֵתינּו, ְלָכה ּדו ִביִעית ְנַקּבֵ ֵני ׁשְ ה, ּפְ ִמּטָ ִדי ִלְקַראת ׁשְ
ֹ
ְלָכה ּדו

במנגינת "לכה דודי"מאת: הרב הראל מקייס 

כנס שמיטה ר"ח חשוון תשפ"ב

ה, ִמּטָ ִדי ִלְקַראת ׁשְ
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ָלהְלָכה ּדו ִביִעית ְנַקּבֵ ֵני ׁשְ ּפְ
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ית  ִשּׁ ָנה ַהִשּׁ ָשּׁ ְרָכִתי ָלֶכם ַבּ "ְוִצִוּיִתי ֶאת ִבּ

ִנים" ׁש ַהָשּׁ
ֹ
ל בּוָאה ִלְשׁ ת ֶאת ַהְתּ
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הפקר



ז’ חשוון
יום לימודי חוויתי ומהנה התקיים ביום ז’ 

בחשוון, יום שאילת גשמים. הפעילויות נסבו 

סביב נושא המים בתורה, בהלכה ובטבע. 

בספרייה התקיימו סדנאות חווייתיות  “באלה 

הידיים” ו “ידיים לשמיים” המחברות למצוות 

נטילת ידיים ומלמדות  מדוע נוטלים ידיים 

לפני שאוכלים לחם וכיצד נוטלים ידיים 

נכון על פי ההלכה. בהרגשת “אוהבים 

את המצווה ומקשטים את הנטלה” עסקו 

הילדים ביצירה וקישטו בשמחה את 

הנטלות .

בבית המדרש התכנסו ילדי הכיתות השונות 

ללימוד על עניין וחשיבות הגשמים כחלק 

מעבודת ה', על משמעותם בזמן המקדש 

ועל משמעותם בחיי היומיום. בסיום נערכה 

תפילה מרגשת על הגשמים בהשתתפות 

מחנכי הכיתות מתוך תפילה שנזכה לשנה 

גשומה וטלולה.

 משחק בינגו מעניין בהוצאה בית ספרית 

"המים בתורה" התקיים באולם הספורט. 

במהלך המשחק חזרו הילדים על תכנים 

העוסקים במים בחומשים שנלמדו.

בחדר מדעים שוחחו הילדים על המים 

בהיבט המדעי כמשאב טבע בעל חשיבות 

רבה וכמרכיב הכרחי לקיום החיים שלנו,  

וערכו ניסויים על תכונות המים והכוחות 

המיוחדים שפועלים בו.

שואלים מים

“גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ”
תענית ז’ / ב

“גדול יום גשמים מיום שניתנה תורה לישראל”
תענית ז’ / ע”א



“אמא רחל”
י”א חשוון

לכבוד יום פטירת רחל אמנו ע”ה התקיימו הצגות מעניינות המבטאות את הערכים של כבוד 

הזולת, וותרנות ו”עין טובה”.

הבסיס של עין טובה הוא אמונה שלמה שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. הכרה 

זו משחררת את האדם מקנאה ומאפשרת לו להתמקד במוכן לו. אחד מהסימנים לעין טובה 

הוא הרצון הכן הטמון בנו להתפלל על הכלל ועל הפרט ולנסות להיטיב לזולת. 

אדם בעל עין טובה ישמח בטובתו של האחר, יעודד ויתמוך. 

אדם בעל עין טובה ישמח לתת משלו לזולת, בחומר וברוח.

מתבוננים בעין טובה

 במבצע "מתבוננים ומפרגנים" 

התלמידים מכניסים לקופסא פתקים 

של מעשי עין טובה שלהם או 

שחבריהם עשו עבורם. התלמידים 

יתרגלו  להשתמש במילים טובות, 

לראות את הסביבה בעין טובה, 

ויטמיעו את העין הטובה כלפי כל 

המציאות הסובבת אותם.

“ אמר בן עזאי: בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך. אין אדם 
נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה” 

יומא ל”ח ע”א/ע”ב 

היכונו! מבצע עין טובה יוצא לדרך...

“טוב עין הוא יבורך”



מתפעלים מסיפורי עליה

בשבוע העליות נמסרה שיחה ע”י הרב 

אבי פרחי. אבי פרחי עלה בגיל 17 מחלב 

שבסוריה במסירות נפש שילם הון עתק 

כדי שיבריחו אותו לתורכיה, שם ישב בכלא 

התורכי.

לאחר שמסר נפשו, זכה בס”ד באמצעות 

שגריר ישראל לעלות ארצה ולבנות את ביתו. 

סיפורו המרגש מופיע בהרחבה בספר “אמת 

מארץ תצמח” מאת הרב סבתו.

"ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה" 
)ספרי ראה(

תודה
וברכה,
לכל העוסקים

במלאכה!

תודה 
לנציגי ועד ההורים וליו"ר 
הנבחרת עו"ד אירית שר 

על פועלם!



בס”ד

 תכנית ערכית חברתית תשפ”ב  
כסלו - מזמור לתודהכסלו - מזמור לתודה
תודה לך ה’ על מה שלי נתת

תודה להורים, למורים ולחברים

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ג’

כינוס 
פתיחה 
לנושא

עין טובה

ח’ז’ו’ה’ד’

חברותות

ט’

פרשת ויצא

י’

מזמור
לתודה

י”די”גי”בי”א

יוצרים
מאירים 

ט”זט”ו

פרשת וישלח

י”חי”ז

“דבר 
תורה”

בהלכות 
חנוכה

בכתב ובע”פ 

כ”גכ”בכ”אכ’י”ט

פרשת וישב

כ”ד

חידון
קהוט

כ”ה

חידון
קהוט

מסיבות 
כיתתיות

כ”ו

חופשת 
חנוכה

כ”ז

חופשת 
חנוכה

כ”ח

חופשת 
חנוכה

כ”ט

חופשת 
חנוכה

ל

ראש חודש
טבת

חנוכהחנוכה

פרשת מקץ

לכל משפחת “אהבת ישראל”
חודש טוב ומבורך!

“כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל 
מפיקים אור נעים” 

הראי”ה קוק / מגד ירחים

מבצע “מתבוננים ומפרגנים”


