
 
 6מס'  ליוןג  שנה"ל תשע"ט   וחג סוכות האזינו פרשת בס"ד,

 
 

     הגאון הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל בחג הסוכות 

 
 

 המושגים של ימי הסוכות ותוקף גדלם ותפארתם הם זורמים כל כך בזרם בלתי נפסק עד שמרגע לרגע משתנים לגמרי,
 )הגרי"מ חרל"פ מי מרום חלק טו, עמ' רכד(ולא המעמד של הרגע הזה הוא המעמד של הרגע הבא, ולפיכך הוא דירת עראי. 

 
 

השגחה מיוחדת של ה' עלינו, צילא דמהימנותא. השראת "הדבר המיוחד שהיה בענני הכבוד הוא השראת השכינה, 
שכינה זו היא שגרמה שיהיה חג מיוחד לזכר ענני הכבוד, שביסודם היו ענין רוחני, ועל כן נאמר בחג הסוכות 'ושמחת 

 אפשר לבטא את הרוחניות והקדושה אלא בשמחה, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה".-בחגך', מפני שאי

 זצ"ל בהקדמת המחזור לסוכות()הגר"מ אליהו 
 
 

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים !

 "בסוכות תשבו"

עם היכנס חג הסוכות היה נכנס הרב חרל"פ אל סוכתו, וכמעט לא 

יוצא ממנה כל אותם שבעת ימי החג, כדי שתהא סוכתו דירת קבע של 

עבורו. אף ברכת לישב בסוכה, בירך רק שלש פעמים, ללמדך ממש 

שלא הסיח דעתו מקדושת הסוכה אף לרגע קט. כל צרכי התפילה היו 

מעבירים מבית הכנסת לסוכתו, לרבות שני ספרי תורה. מנין קבוע 

התקיים בסוכתו שלש פעמים ביום. תפילת שחרית כוותיקין עם הנץ 

סיעות של תלמידי חכמים מבני החמה, ולאחר התפילה, היו סיעות 

ירושלים, ואף מחוצה לה, באים לסוכתו להקביל את פני הרב לכבוד 

הרגל ולהתענג מנועם אמריו וזיו תורתו בקדושת החג, והיו אלה 

 נכנסים ואלה יוצאים.

הזדמנות מיוחדת היתה אז לצורבי דרבנן, להשתעשע בשעשועין 

 דאורייתא בהלכות השייכות לחג.

כמעט שלא היה נותן שינה לעפעפיו בכל ימי החג, להוציא הרב חלר"פ 

 שלש שעות קודם תפילת ותיקין של שחרית.
                     

 כבוד לרב
 סיפר הרב משה צבי נריה זצ"ל:

רק שתי פעמים במשך ימי חג הסוכות נוהג היה הרב חרל"פ לצאת 

למצות עליה פעם אחת לתפילה על יד הכותל המערבי, זכר  –מסוכתו 

 לרגל, ופעם שניה יצא לסוכת הרב קוק להקביל פני רבו.

פעם שאלוהו: מדוע אין הרב מצרף את שני הדברים? וכך ימעט את 

 יציאותיו ושהייתו מחוץ לסוכה?

ענה על כך הרב חרל"פ: "כל עיקרה של מצות הקבלת פני הרב ברגל, 

עשה מצוה הוא ענין של הבעת יחס הכבוד של התלמיד אל רבו. ואם ת

זו כטפלה למצוה אחרת, יהיה בזה משום מיעוט יחס הכבוד לרב. לכן, 

כל צעד להקבלת פני הרב חייב להיות מיוחד כולו לקיום מצוה נעלה 

 (231-232)מתוך שירת הי"ם, עמ' זאת, ולא בדרך אגב".  
                     

ולשאוב  יזכנו ה' לקיים את מצוות החג מתוך שמחה ורגשי קודש,

 מהם כוחות של דביקות בה' באהבה רבה לכל השנה כולה !

 שבת שלום ומבורך וחג סוכות מרומם ומלא שמחה! הרב מיכאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 לעילוי נשמתאו  ניתן לתרום עבור הקדשת לימוד לרפואה
 וזכות החזקת התורה תעמוד לכם בעולם הזה ולעולם הבא!

 לרפואה שלימה: ונלמדהשבוע 

 בן פייש סימה * שרגא חיה בן חיים נאוה * משה בן שרה * עודד בת שרה * נאוה בת לאה

שבע בת -זהובית * בת בת הודיה * מיכל בת שרה רבקה * יסכה בת שרה * שולמית

עובדיה * אברהם בן סולטנה )מלכה( * דניאל מיכאל בן סילביה שושנה * שלום בן הרב 

 רחל.

 השבוע למדנו לעילוי נשמת:

שמואל * ' ר בן יהודה אליעזר יעקב * חיים משה בת דינה מרים * איידל בת שרה אסתר

 בן צבי מרים * דוד בת מאיר * שילביה חיים בן דופלט וייס * צבי'ג יוכבד בת הדר הדסה

 חיים. משה בן אברהם * גדעון בת משה * אסתר

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 מזל טוב לבר המצווה של:
 כ"ד תשרי  ידידיה זהב

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

  ט"ו תשרי  דביר הלר
 י"ז תשרי  שינה יהונתן

 כ' תשרי  אסף בר זכאי
  כ"ג תשרי  נעם מישרים

 כ"ה תשרי  עמית בנימין גנן



 

 פעילויות ואירועים
 
 ערב יום הכיפורים 
-למעלה מהגיעו ב"ה ילדים רבים ללמוד, הגיעו הכיפורים ערב ב

צ'ופר הבנים קיבלו  לימוד פורה!מכל הכיתות. ב"ה היה  100
 בסוף יום הלימוד.  מיוחד 

* * * * * * 
 ערב יום הכיפורים 

 לתערוכת הסוכות. –ילדים רבים הכינו סוכות יפות ומקוריות 

 יישר כח גדול !!
במהלך )בכיתה ה'( ההורים מוזמנים להתרשם מהתערוכה 

 שמחת בית השואבה !
* * * * * * 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 

 

 ?בשבועות הקרובים בעז"ה  מה מתוכנן
  !העדכונים מידי שבוע.המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 29כ'  חוה"מ סוכות 28י"ט  מ סוכות"חוה 27י"ח  חוה"מ סוכות 26 י"ז חוה"מ סוכות 25ט"ז  סוכות 24ט"ו  ערב סוכות   23י"ד 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 "ושמחת
 בחגך"

 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 שמחת בית השואבה

17:00 
 תלמידים והורים

 

 איחודי כיתות
 שבת 9:00-12:00

חול המועד 
 סוכות
 ח-כיתות ז

 ליל הושענא רבה
 בסוכת הרב דביר

 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' 

 –גם בימי חמישי 

 15:05מסיימים ב 
 בראשית 

 

 13ד'  12ג'  11 ב' ב' דראש חודש 10 א' א' דראש חודש    9 ל' 8 כ"ט 7 כ"ח
 
 
 
 

 

 כיתות ו-ח
תפילת שחרית 

 חגיגית
07:45בשעה   

 לימודיםסיום 
  12:55 ב

 כיתות א-ח
 יום פטירת

הרב עובדיה יוסף 
 זצ"ל

 נח

 20י"א  19 י' 18  ט' 17 ח' 16ז'  15ו'  14ה' 

  

"ותן טל ומטר 
 לברכה"

 
 חטיבה

 13:40-14:00  
שיעור חסידות 

 שבועי
 הרב דביר

 ח'-כיתות ז'
פעילות ספורט 

 מגבשת
11:30-12:45 

 
 ח-כיתות א

יום פטירת רחל 
 אמנו י"א

 לך לך

 
 

  

 סיירת התנ"ך – ושננתם
 יא-לאחר סוכות יתקיים מבחן על יהושע פרקים א :'כיתה ד

 

 יא-פרקים אשופטים לאחר סוכות יתקיים מבחן על  :'הכיתה 
 

 ח':-כיתות ו' –"ך סיירת התנ

 .שופטיםלאחר סוכות יתקיים מבחן על ספר 

 ! ופרו'יצ – למידים שיגישו כרטיסיה שלמדו את כל הפרקיםת

ישתתפו בהגרלה על פרסים  – 80תלמידים שיקבלו במבחן מעל 

 !שווים

 .ופר'יצ – 80כל תלמיד שיקבל מעל 

 הרב דוד בן ישי   חג שמח!

 תורתך שעשועי
 מפרשת ,השבוע תיופרש על חזרותה את במרץ באלול התחלנו

 .הכנסת בבית קראישת הפרשה על חוזרים שבוע בכל – שופטים

 .לחזרה ושאלות הסבר בשינון הפרשה פשט –' ו-'ה כיתות

 על י''מרש מתחילים דיבורים כמה בנוסף בלויק – החטיבה כיתות

 כלים להם ולתת הפרשה על י''רש ללמוד אותם לעודד הפרשה

 .התורה על פרשנים ושאר י''רש ללמוד

 שהתלמידים החזרה שאלות מתוך הפרשה על מבחן נערך שבוע מידי

 .בלויק

 תצטרפנה בראשית ספר תחילת עם, תורה שמחת אחרי, הז"בע

 . השבוע פרשת על לחזרה 'ד-'ג כיתות

 בנושא פעיל קיר שיהיה – תורהה בתלמוד קיר לוח נחדש הז"ובע

 .השבוע פרשת

 גרזון יצחקשמח!  הרב  סוכות חג



 

 תוכנית סוכות
 

 בהתמדה בלימוד בשמחה בתלמוד התורה!פותחים כל יום 
 

 
 ראשון

 י"ד
 ערב חג

   ישישל
ט"ז                   

 א' חוהמ"ס

 רביעי
 י"ז

 ' חוהמ"סב

           חמישי
 י"ח

 ' חוהמ"סג

 שישי
 י"ט

 ' חוהמ"סד

 ראשון
 כ"א

 הושענא רבא

 שלישי
 כ"ג

 

 אסרו חג
 

 9:00-12:00 8:00-11:00 שעות

* ליל הו"ר 
-22:00)מוצ"ש( 

23:00 
 

 –יום הו"ר 
10:00-12:00 

 
 

9:00-12:00 
 
 

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

 מלמדים

 צעירים:
 צורי קטןהרב 

 בוגרים:
 הרב אושרי ורהפטיג

 צעירים:
  הרב אריאל ר.

 בוגרים:
 משה חיוןהרב 

 צעירים:
 דוד בן ישיהרב  
 בוגרים:

 משה חיוןהרב 
 

 צעירים:
 חיים הלויהרב 

 בוגרים:
 ורובסקיבהרב בן ציון 
 

 צעירים:
  הרב מרדכי

 בוגרים:
 צורי קטןהרב 

 צעירים:
 הרב מרדכי

  בוגרים:
 צורי קטןהרב 

 צעירים:
 צורי קטןרב ה
  בוגרים:

 הרב דביר עזאני
 

אירועים 
 מיוחדים

 

  

שמחת בית השואבה 
המרכזית בסוכת 

 17:00הת"ת בשעה 

חטיבה: לימוד ליל  
'הושענא רבא' 

 –)במוצ"ש( 
 בסוכת הרב דביר

22:30-23:30 

 

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(
 

 הלכות 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 
 ושמחת תורה

 )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:

 שביעי-שישיעליה: 

פרשת 
 בראשית:

-שישיעליה: 
 שביעי

שיעור 

 שלישי

11:15-12:00 

 אושפיזין נושא הלימוד:

יוסף אבינו  דוד המלך אהרן הכהן משה רבינו יעקב אבינו יצחק אבינו אברהם אבינו
 )השלמה(

 
 מי שמגיע מרויח

  
 "בתורה שיעסקו כדי אלא לישראל טובים ימים נתנו לא"

 .11:00-8:00 השעות בין - זכות לימודי יתקיימו – סוכות ערב –יום ראשון 

 עצמאי. באופן שחרית אחרי – 9:00 בשעה מוזמנים חטיבה. 8:00בשעה  בכיתות שחרית תפילת* 

 . מגיעים אחרי תפילת שחרית באופן עצמאי.9:00-12:00 –כל הכיתות  – חג-המועד ואסרו-בחול* 

 - סוכות חג-אסרו עד, השנה ראש מערב

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

 :מרוויח - שמגיע מי

 !תורה לימוד א.

 .החגים ימי לרוממות - ובאגדה בהלכה - דיומא בענייני מעשיר רוחני עיסוק ב.

 .למתמידים יומי ופר'צ ג.

 .ימים 4 לפחות שיגיעו - חוץ תלמידי .ימים 5 לפחות שיגיעו - רבתי שעלבים תלמידי :הנוכחות התמדת על - הגרלה ללא פרס ד.

 .ל"הנ הפרס מלבד! אחד הגרלה בכרטיס מזכים - אלו ימים** 

 - נוספת פרסים בהגרלת השתתפות ה.

 .סוכות לאחר שתתקיים הנוכחות התמדת על להגרלה נקודות לצבור ניתן - הללו הימים 9 מתוך     

 .נוסף הגרלה בכרטיס מזכה - נוסף יום כל -( חוץ לתלמידי 4-ו, למקומיים 5) ל"הנ הימים על ימים שיוסיף מי     

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



 


