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מגזין אינטרנטי | חודש טבת ה’תשע”ט

ובעמדנו בסיום וחותם ימי חנוכה -  יהי רצון שיאירו הנרות הללו ובמילואם 
ושלימותם במשך כל השנה כולה, ובאופן דמוסיף והולך ואור בגשמיות 

וברוחניות גם יחד, עדי נזכה לקיום היעוד “והיה לעת ערב יהי’ אור, לילה כיום 
יאיר”.

בכח המשלח

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

לוקחים אחריות בחינוך

לשיחה המלאה לחצו כאן

הרמב"ם
רבי משה בן מיימון, היה העורך הראשון של 
שלפניו  מקיף  בחיבור  התורה,  הלכות  כל 
ומנהיגותו  כמוהו. אישיותו  היה  לא  ולאחריו 
הביטוי  שנוצר  עד  ישראל,  בעם  בלטו  כה 

המדהים: "ממשה עד משה לא קם כמשה"!
בכ' בטבת בשנת ד'תתקסה )לפני כ-800 שנה( 

נפטר הרמב"ם, ומנוחתו כבוד בעיר טבריה.
בשנת תשד"מ )1984( ייסד הרבי את 'תקנת 
לימוד הרמב"ם', שהביאה רבבות אנשים ואף 
נשים להכרת חיבורו ההלכתי "משנה תורה" 
)מכונה בדרך-כלל:  "הי"ד החזקה" על שם 14 

חלקי הספר(, וכן את 'ספר המצוות'.
להרחבה על הדמות, לחצו כאן

המורה מתקומה
מה הקשר בין הרבי לכיתת תלמידים נושרים בתקומה? מה פועל סיפור חסידי? ולמה אמרה גב' הני קרניאל את 

פרק התהילים של תלמידה במשך 14 שנה רצופות?
גברת הני קרניאל מספרת על שליחות בהוראה, ועל הצעת עבודה שהרבי הורה לה לקבל - את תוצאותיה היא 

ראתה שנים רבות לאחר-מכן.

לצפיה בוידאו לחצו כאן

להיות מחנך:

אירועים בחודש טבת:

אגף גני ילדים

ב"ה

דע מה שתשיב - עשרה בטבת  - ציון יום הקדיש הכללי
בשנת תשי"א )1950( קבעה הרבנות הראשית את עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי להרוגי השואה שלא נודע יום 
מותם. היתה בכך פשרה מול רבני היהדות החרדית שלא היו מוכנים לקבוע יום מיוחד לקדיש הכללי; אך כיוון 

שהמדובר בעשרה בטבת - התקבל הדבר.
עם זאת, בפועל הדבר נהוג ומצויין רק על ידי הציונות הדתית, וכמעט לא ידוע בציבור החרדי.

כיון שלא מדובר בתאריך חדש עם מנהגים מיוחדים - לא אמורה להיות לכאורה בעיה בציון או איזכור יום עשרה 
בטבת בתור יום שבו גם מעלים על זיכרוננו את קדושי השואה, הי"ד.

סימוכין לכך: בשיחת עשרה בטבת תנש"א )תורת מנחם התוועדויות – תנש"א, חלק ב', עמ' 119 ואילך(, בתקופת 
ההמתנה לפרוץ מלחמת המפרץ,  דיבר הרבי אודות השואה בביטויים נדירים. היה זה בקשר לכך שפלוני איים על 

יושבי הארץ שאינם שומרי מצוות – שהקב"ה ח"ו יעניש אותם, ועוד עלולה לשוב שואה נוספת ח"ו.
אריכות הדיבור והכאב הנורא שהיה נראה על פני הרבי בדברו על מה שאירע – הוכיחו לכאורה )לדעת כו"כ( 

שהרבי קיבל בדיעבד את העובדה שיום זה קשור בהשגחה פרטית עם זכרון השואה.
למעשה – אין מניעה להזכיר את עובדת היות עשרה בטבת יום הקדיש הכללי.

לשיחה של הרבי בנושא לחצו כאן

תאריכים בחודש
בחודש טבת אנו מציינים מספר תאריכים 
כללים בינהם: א' טבת- לקיחת אסתר לבית 
הרמב"ם  הסתלקות  טבת-  כ'  אחשוורוש. 

ותאריכים נוספים.
להרחבה על התאריכים בחודש זה, לחצו כאן

בחודש זה אנו מציינים גם מספר תאריכים 
הספרים,  ניצחון   - טבת  ה'  כמו:  חסידיים 
ח' טבת- יום פטירת הרבנית חיה מושקא 

אשת אדמו"ר הצמח צדק ועוד.
להרחבה על התאריכים החסידים בחודש זה , 
לחצו כאן

מה לומדים 
בהלכה? 

לפריסה לחדש טבת 
לכיתות א-ו לחצו כאן

חדש! לפריסה לחדש 
טבת לכיתות ז-ח לחצו 

כאן

חומרי למידה -           

מבחן פותח 
בהלכה 

מהי משמעותו? 
לבדוק את הידע  של 
התלמידים בנושאים 
יישומיים ובסיסיים 

ש'בוגר רצוי' במערכת 
בתי הספר של הרשת 

אמור לדעת.
מהי מטרתו?

לברר את ידיעותיו של 
התלמיד, ולעצב לפי 

זה תכנית עבודה.
למבחן לחצו כאן

כיתה ד'  
למערכים בנושא נטילת 

ידיים

כיתה ה'  
למערך בנושא דיני סעודה 

וברכות
למבחן בנושא סעודה 

וברכות, מחוון, מיפוי

כיתה ו'  
חדש! מיפוי תכנים 

בהלכה+הצעות לפעילות 
בנושא שבת 

מצגות הלכות שבת נטילת 
ידיים

כיתה ב'  
הלכה בשמחה: מדריך 
למורה, מצגות וקטעי 

שמע
כיתה ג'  

סירטוני עזר ללימוד 
הלכות כשרות

רשת חינוך חב"ד שע"י אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק )ע"ר(
reshetch.org :אתר office@reshetch.org.il :כפר חב"ד, ת.ד. 613 טלפון: 03-5477005 אימייל

אירועי 
החודש 
ברשת

יום שני ב' טבת
יום עיון ארצי לגננות תחת הפיקוח 

הממ"ח.

יום חמישי ה' טבת
יום פעילות ארצי לרגל יום הבהיר ה' 

טבת 'דידן נצח'.

יום שני ט' טבת
מפגש השתלמות למורים לגמרא - כלים 

פרקטיים ללימוד גמרא.

יום שני יא טבת
מפגש וסיור מנהלות בתי ספר שלהבות 

- תענ"ך.

יום שלישי יב טבת
מפגש מנהלים - השתלמות השליחות 

בשדה הניהול, 

יום שני טז טבת
מפגש שלישי - השתלמות לרכזות 

לימודי קודש.

יום שני טז טבת
מפגש שלישי - השתלמות למורות הבית 

היהודי.

יום שלישי יז טבת
מפגש רכזי נרות להאיר תלמודי תורה,  

תוכניות חודש שבט-אדר.

יום רביעי יח טבת
מפגש מנהלות,

׳חסידים ֵאיין משפחה׳

חומרי למידה - חינוך חברתי חסידי:

חסד בלימוד 
3 מבחנים ב2 רמות 

וחידון בית ספרי 
שיתקיים בעז״ה בכ״ד 

טבת.
לתקיית הדרייב של 

החידון לחצו כאן

דרך החסד - 
הכרת הטוב  

סרטון קומיקס
לסרטון לחצו כאן

ה׳ טבת - דידן 
נצח  

הצעת פעילות וקבצי 
וידאו

להצעת הפעילות לחצו 
כאן

י׳ טבת 
חומרים מרכזות 

לתקיית הדרייב לחצו 
כאן

כ״ד טבת 
מערך ימים מאירים 

ב3 רמות
לחקיית הדרייב לחצו 

כאן

כרטיס לשבת 
מברכים שבט 

לתקיית הדרייב לחצו 
כאן

חדש! חינוך לתפילה לכיתות ו-ח 
מיזם חדש להעמקת החיבור לתפילה.  נבחרת של מורות מובילות ונחושות מצטרפות למיזם חינוכי ערכי 

להובלת מהלך שינוי והעמקת החיבור לתפילה בכיתות ו-ח. 
לקול קורא למיזם תפילה לחצו כאן

לתכנית לתפילה- רציונל, מטרות וקטעי תפילה לכל כיתה לחצו כאן

פעילויות בית ספריות:
חזק חזק ונתחזק

בשבוע של ח'- יג' טבת יתקיים חידון על חומש בראשית.
תכנית החידון הכוללת:

א. פעילות מטרימה בבית הספר ליצירת אווירה.
ב. שאלון אינטראקטיבי במצגת בכיתות.

ג. ערכה לפעילות לשולחן שבת על הערכים הנלמדים מכל פרשה.
לחומרי החידון לחצו כאן

ערב לימוד הורים 
וילדים

לרגל כד טבת יתקיים 
יום לימוד משותף 

להורים וילדים 
לחומר הלימוד לחצו 

כאן

”

להרשמה לקבלת הניוזלטר למייל האישי לחצו כאן

חטיבת חב"ד:
בשביל הכרת 

הטוב  
ערך החסד בחודש 
טבת סרטון בחול 

ומערך שיעור
לתקיית הדרייב לחצו 

כאן

רשת שידורים 
לתאריכים ה׳ טבת 

וכ״ד טבת
לחקיית הדרייב לחצו 

כאן


