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 6מס'  ליוןג   פשנה"ל תש"   האזינו פרשת בס"ד,
 

 

  ?גלות או השראת שכינה  

 

 לשם מה? –הסוכה 

, כהמשך לכפרת בבחי' גלותמובא בספרים, שהסוכה היא 

האדם עוזב את  –העוונות של יום הכיפורים. בחג הסוכות 

רכושו, את ביתו, ועובר לדירת עראי, על מנת להרגיש את 

 התחושה שחייו בעולם הזה הם עראי.

, שהשכינה שורה בבחי' ענני כבודמצד שני, ידוע שהסוכה היא 

דפנותיה,  לוהסוכה עצמה, וי"א אפי לובסוכה, עד כדי שאפי

מתקדשת בקדושה עליונה, קדושה שהיא מעין קדושת בית 

המקדש. הסוכה נקראת 'צילא דמהימנותא'. כשהאדם נמצא 

בסוכה הוא נמצא ממש תחת צל השכינה. על הפסוק "כי יצפנני 

 .ת המקדשזה בי –בסוכה  –בסוכה", אומר רש"י 

                     

 זכר למה? –הסוכה 

למען ידעו דורותיכם " הסוכהמצות טעם מציינת את התורה 

כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

 .)ויקרא כג, מג( "מצרים

בפירוש טעם זה: "ענני כבוד היו דברי רבי נחלקו התנאים 

 .()סוכה יא:ם" אליעזר, רבי עקיבא אומר: סוכות ממש עשו לה

 זכר לסוכות ממשהאם הסוכה היא  –כלומר, נחלקו התנאים 

)וביאר שהקב"ה הושיב בהם את בני ישראל בצאתם ממצרים 

הרוקח, דהיינו הסוכות שעשו ישראל בכניסתם לארץ; ואולי הכוונה לסוכות שהיו 

זכר ; או שהסוכה היא ביציאת מצרים, "ויסעו מרעמסס ויבואו סוכות"(

 חפף עליהם כל זמן הליכתם במדבר., שהקב"ה לענני כבוד

                     

 תלוי זכר למה... –ענין הסוכה 

שמעתי ממו"ח הרב שורץ שליט"א, שאפשר לבאר את מחלוקת 

 –ר' אליעזר ור' עקיבא, שנחלקו מה עניינה של הסוכה 

מצות הסוכה היא זכר לסוכות ממש, כלומר  –לפי ר' עקיבא 

, בעזיבה גלות, שיש בה בחי' של ממצריםזכר לעצם היציאה 

של הבתים המסודרים שהיו לישראל במצרים, וההליכה 

במדבר ללא בתים, בבחי' "לכתך אחרי במדבר בארץ לא 

 זרועה"; 

שחפף  זכר לענני הכבודמצות הסוכה היא  –ולפי ר' אליעזר 

שהיתה עליהם והגנה  לקדושה העליונהעליהם ה', שזכו 

 עליהם.

                     

 שני צדדים של אותו ענין

 –שתי הבחינות הללו הם ב' צדדים של ענין אחד 

ארעיות חייו בעולם על האדם לעזוב את ביתו, כדי להרגיש את 

, ולהחדיר בנפשו את ההתנתקות שלו מהשקיעה בענייני הזה

 העולם הזה.

. ועל ידי כך יזכה ישקיע את נפשו ברוחניותמתוך כך, הוא 

 את הקדושה העליונה של הסוכה. לקבל

מרוממת אותנו על ידי הגלות שבה, להשראת  –הסוכה 

 השכינה!

 אלא מתוך שמחה! –ואין השכינה שורה 

יתן ה' ונזכה לקבל את הארת קדושת חג הסוכות, על ידי קיום 

 .עלינו שפע של שמחה לכל השנה כולהמצוות החג, ויושפע 

מיכאלהרב שבת שלום ומבורך וחג שמח! 

  

 מה קורה? אני קורא!
 ה!להורי ילדי גן חוב

 ה.לחוג קריא נפתחה ההרשמה

 ם!זה הזמן להירש

 להרשמה ליחצו כאן

 תלמוד תורה דביר בית

 תמונותעוד 
 ...6ו 2 יםבעמוד

זוכי  
סיירת  
  התנ"ך
 

סוכה  
כשרה 
 קטנה
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 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 רועי בן ישעיהוהרב  ב
 13:00 ברקוביץ' 'משפ –נוף איילון ב' ושעלבים 

 15:00 כהן משפ' –מבוא חורון 

 הרב אהרן קופמן ג

 14:00 צרפתימשפ'  –שעלבים 

 13:00 גרזוןמשפ'  –נוף איילון א' 

 12:30 אלון משפ' –איילון ב'  נוף

 13:30 הירשפלדמשפ'  –מבוא חורון 

 9:20 כהןמשפ'  –גמזו 

 הרב נועם שחור ד
 13:30 (102מוריה ) כדורימשפ'  –' בנוף איילון 

 13:00 טורמשפ'  –מודיעין 

 תידוד קויהרב  ה
 13:00 ביטרמן משפ' –שעלבנים 

 12:30 בן דב משפ' –חורון מבוא 

 הרב אריאל רוזנטל ו
 12:30 גולד משפ' –שעלבנים 

 13:15 בוהדנהמשפ'  –נוף איילון ב' 

 השבוע הלימוד הוקדש

 לרפואה שלימה:

*  נעמה בן נפתלי*  דפנה בן יהודה אריאל
סולטנה * רות בן מרים * אברהם בן מלכה 

 אניטה בן יעקב רימון*  אפרת תמר בן ישי
 בת שבע-בת*  דינה בן מאיר יסים* נ חנה

 עובדיה. הרב בן שלום*  שושנה
 לעילוי נשמת:

 אליעזר חיים*  יעקב משה בת דינה איידל
 יוכבד בת הדר הדסה*  שמואל' ר בן יהודה

 שילביה*  מאיר חיים בן דופלט צבי*  וייס'ג
 בת  אסתר*  משה בן צבי דוד*  מרים בת

 .חיים משה בן גדעון*  אברהם
ולגאולת עם ישראל ברחמים 

 במהרה!
ניתן להקדיש לימוד לרפואה, להצלחה או 

 לעילוי נשמת

 

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 תשרי ד"י ינון בן שלמה
 תשרי ז"י יהונתן שינה

 תשרי ח"י אוריה לוי
 תשרי כ זכאי-אסף בר

 תשרי ב"כ יהודה פרל
 תשרי ג"כ נעם מישרים

 תשרי ד"כ אמתי אלון
 תשרי ה"כ גנן בנימין עמית
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 הרב אריאל רוזנטל/  פעילויות ואירועים

  סוכותיצירות לקראת 

רת הכינו יצי 'ג-'קישוטים יפים לנוי סוכה. ילדי כיתות אים בנהבא עלינו לטובה הכינו הלקראת חג הסוכות 

 בנושאי החג. בחמרן וחריטה  מוביילהכינו  'ו-'בקישוט, וילדי דשנה טובה עם שימוש בהדבקה ו

הכוחות על מנת להגיע לחג נכונים ים המקסימים ויכולת שילוב כלל בנניכרה השקעתם הרבה של ה

 ומזומנים.

 והחלוקה לגילאים!החשיבה לת עהיצירות והפתודה רבה לטליה מישרים על רכישת 

 

 קישוט סוכת התלמוד תורה

 ...הבוניםבנה הרב מרדכי בשיתוף צוות  מחת בית השואבה האדירה המתקרבת אלינולקראת ימי החג וש

 את סוכת הענק בתלמוד תורה.

זין, יבנושאים שונים: אושפ ים מקסימים לסוכהטעזרו והשתתפו בהכנה והכינו קישו תלמידי כלל הכיתות

 ..מידות, מקומות הקדושים, ארבעת המינים ועוד

 יישר כח לילדים החרוצים ולמלמדים ולרב מרדכי על שיתוף הפעולה והרמת סוכה מפוארת!

 

 להקת התלמוד תורה 

 'ח-'ה מתלמידי כיתות ה. הלהקה בנוילהקת התלמוד תורהגדולה החלנו בהקמתה של  בשימחה

 ויכולים להשתלב יחד לנגינה הרמונית אחת מקסימה!על כלי נגינה שיודעים לנגן 

 היה מרשים ומרגש!כבר נפגשנו פעמיים ו

 �� כח לכל המשקיעים המוזיקלייםיישר 

 

 חידון התנ"ך 

במקום זכה אוריאל ברנד, מכיתה ה'.  –במקום הראשון  על ספר יהושע. ךן התנ"ביום חמישי התקיים חידו

 כהן, מכיתה ו'. נועם  –השלישי מקום ביוסף בוהדנה, מכיתה ו'. נועם  –השני 

 נתנאל שוורץ ורעי לורבר ולכל הלומדים המשקיעים! -ובילי הסיירת מיישר כח ל

 

 מה מתוכנן?
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 19כ'  18י"ט  17י"ח  16 י"ז 15ט"ז  14ט"ו  13י"ד 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 סוכותערב 

 יום טוב ראשון
 סוכות

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

 
 שמחת בית השואבה

17:30 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

שבת 
חול 

המועד 
 סוכות

 6 כ"ז 5 כ"ו 4כ"ה  3כ"ד  איסרו חג 2כ"ג  שמחת תורה 1כ"ב  הושענא רבא 30כ"א 

 איחודי כיתות
10:00-12:00 

 "שישו ושמחו
 בשמחת תורה"

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 –החל מהיום  –כיתה א'  

 –ם בימי חמישי ג

 15:05מסיימים ב 
 

 בראשית
 

 2ד'  נובמבר 1ג'  31 ב' ב' דראש חודש    30 א' א' דראש חודש      29 ל' 28 כ"ט 27 כ"ח
 
 

 שעון חורף
 

  
 12:55 –סיום לימודים 

יום פטירת הרב  
 נח עובדיה יוסף זצ"ל

 9י"א  8 י' 7  ט' 6 ח' 5ז'  4ו'  3ה' 
 ח'-כיתות ה'

שיחה ע"י הרב יעקב 
 צ'יקוטאי

 רב העיר מודיעין
 הגרע"י זצ"לחתן 

 ב'-כיתות א'
 פעילות ספורט מגבשת

   

 ח(-ד, ה-שיחה )א
 "ושבו בנים לגבולם"
לקראת יום פטירת 

 רחל אמנו

 לך לך
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 סוכותמתמידי 
 פותחים כל יום בהתמדה בלימוד בשמחה בתלמוד התורה!

 
 ראשון

 י"ד
 ערב חג

   ישישל
 ט"ז

 חוהמ"סא' 

 רביעי
 י"ז

 ב' חוהמ"ס

           חמישי
 י"ח

 ג' חוהמ"ס

 שישי
 י"ט

 ד' חוהמ"ס

 ראשון
 כ"א

 הושענא רבא

 שלישי
 "גכ

 אסרו חג
 

 10:00-12:00 9:00-12:00 8:00-11:00 שעות
 

9:00-12:00 
 
 )מגיעים לת"ת לאחר שחרית( הבניםתפילת שחרית באחריות  שחרית בת"ת –ו'-א'  

 *מלמדים

 צעירים:
 יצחק גרזוןהרב 

 בוגרים:
 הרב ברק

 צעירים:
 נריה ונגרוברהרב 

 בוגרים:
 משה חיוןהרב 

 צעירים:
 הרב נריה ונגרובר

 בוגרים:
 אריאל רוזנטלהרב 

 

 צעירים:
 הרב נריה ונגרובר

 בוגרים:
 הרב ניתאי ליאור

 

 צעירים:
  דביר עזאניהרב 

 בוגרים:
 אושרי ורהפטיגהרב 

 צעירים:
 דוד בן ישי הרב

  בוגרים:
 יצחק גרזוןהרב 

 

 עירים:צ
 אהרן קופמןרב ה

  בוגרים:
 ניתאי ליאורהרב 

 
אירועים 
 מיוחדים

 
  

שמחת בית השואבה 
המרכזית בסוכת 

 17:00הת"ת בשעה 

   

שיעור 

 ראשון

9:00-9:45 

 הלכה

מצות ישיבה 
 בסוכה

קיצוש"ע מקור )
  – חיים

פרק ק"ט סעיפים             
 י"א( –א' 

 

סדר חג 
הסוכות 
ומצות 
נטילת 

 לולב
)פרק קי"א 
 –סעיפים  א' 

 י"ב(

לכות ה
 סוכה

 )פרק ק"ח(

ארבעת המינים 
+ הפטורים 

 מישיבות סוכה
)פרק ק"י, פרק ק"ט 

 הסוף(-סעיפים י"ב

חול המועד 
 והושענא רבא

)פרק קי"א 
 -סעיפים י"ג

 הסוף(

שמיני עצרת 
 תורה ושמחת

 )פרק קי"ב(

הזכרת 
 גשמים
 )פרק י"ז(

שיעור 

 שני

10:15-11:00 

 גירסא + פשט

פרשת וזאת 
 הברכה:

 ראשוןעליה: 

פרשת 
 בראשית:

 ראשוןעליה: 

פרשת 
וזאת 

 הברכה:
 שניעליה: 

פרשת 
 בראשית:

 שניעליה: 

פרשת וזאת 
 הברכה:

 שלישיעליה: 

פרשת 
 בראשית:

 שלישיעליה: 

פרשת וזאת 
 הברכה:

 רביעיעליה: 

פרשת 
 בראשית:

 רביעיעליה: 

פרשת וזאת 
 הברכה:

 חמישיעליה: 

פרשת 
 בראשית:

 חמישיעליה: 

פרשת וזאת 
 הברכה:

-שישיעליה: 
 שביעי

פרשת 
 בראשית:

-שישיעליה: 
 שביעי

שיעור 

 שלישי

11:15-12:00 

 אושפיזין נושא הלימוד:

יצחק  אברהם אבינו
יוסף אבינו  דוד המלך הכהןאהרן  משה רבינו יעקב אבינו אבינו

 )השלמה(

 נתונים לשינויים. המלמדיםשיבוצי * 

 
 "בתורה שיעסקו כדי אלא לישראל טובים ימים נתנו לא"

 .11:00-8:00 השעות בין - זכות לימודי יתקיימו – סוכות ערב –יום ראשון  *
 אחרי שחרית באופן עצמאי. – 9:00. חטיבה מוזמנים בשעה 8:00פילת שחרית בכיתות בשעה ת

 (00:21-00:10הושענה רבה ) . מגיעים אחרי תפילת שחרית באופן עצמאי.12:00-9:00 – חג-ואסרוהמועד -בחול* 
 
 -חג סוכות -ערב ראש השנה, עד אסרומ

 כיתות, בהתאם למפורסם בלוח שנת הלימודים.-ימים בהם זוכים הבנים ללמוד, כלימודי זכות, במתכונת של איחודי 9ישנם 
 

 מרוויח: -מי שמגיע 
 לימוד תורה! א.
 .לרוממות ימי החגים -בהלכה ובאגדה  -עיסוק רוחני מעשיר בענייני דיומא  ב.
 יומי למתמידים. צ'ופר ג.
 ימים. 4לפחות  -ימים. תלמידי חוץ  5שיגיעו לפחות  -למידי שעלבים רבתי ת על התמדת הנוכחות: - פרס ללא הגרלה ד.

 ל.מזכים בכרטיס הגרלה אחד! מלבד הפרס הנ" -** ימים אלו 
 -השתתפות בהגרלת פרסים נוספת  ה.

 ניתן לצבור נקודות להגרלה על התמדת הנוכחות שתתקיים לאחר סוכות. -הימים הללו  9מתוך      
 מזכה בכרטיס הגרלה נוסף. -כל יום נוסף  -לתלמידי חוץ(  4-למקומיים, ו 5מי שיוסיף ימים על הימים הנ"ל )     

 להגיע בשמחה ! חג שמח !!שווה להגיע !!  עודדו את הבנים 
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