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  ! זה הכח    

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

 פגם באמונה ובמידות

קורח פיקח היה, ואפילו בעל רוח הקודש, שראה שייצא ממנו שמואל 

על משה רבינו מחלוקתו הנביא, וכוונותיו היו לשם שמים. אף על פי כן, 

 דרדרה אותו לשאול תחתיה. –והערעור על הנהגתו בשם ה' 

 מה הביאו למחלוקת? 

אילו היה קורח מאמין בה', היה מקבל את הנהגתו של משה רבינו, 

יתברך, "כי  שהרי היה יודע שכל מה שנקבע לו לאדם מושגח מאת ה'

 הוא אמר ויהי, הוא ציוה ויעמוד".

אילו היתה לו מידת הענווה, היה נמנע מלפתח מחלוקת לשם השגת 

 הכבוד האישי.

 פגם באמונה ופגם במידות. –קת הינו נמצא, ששורש המחלו

                     

 עוצמת העונש מעידה על עוצמת החטא

בה משפחות  –כתוצאה ממחלוקת קורח ועדתו, אירעה טרגדיה נוראה 

שלמות על נשיהם וטפם נבלעו חיים באדמה! מהחשובים ביותר 

ו עשר אלף איש נוספים מת-בישראל, נשיאים נשרפו באש! ארבעה

 במגיפה! עונש שלא היה כדוגמתו!

 עוצמת העונש באה ללמד אותנו על גודל הפגם.

מחלוקת, פירוד, קנאה, שנאה ותחרות, הם הקלקולים הקשים ביותר, 

 המוציאים את האדם מהעולם.

היא בריאת הפה לאדמה, היא הבערת האש, היא  –המחלוקת בעצמה 

צאים אל הפועל המגיפה. וכאשר המחלוקת מתעצמת, עונשים אלו יו

 כתוצאה ישירה.

                     

 באהבת חינם ייבנה המקדש

 בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל שלא היתה אחדות בתוך ישראל!

ומדוע נענשו בחורבן, והרי אותו הדור היו צדיקים, תלמידי חכמים! 

 בתי מדרשות היו מלאים תורה! ומדוע נענשו בחורבן?

רואים אנו עד כמה  הקב"ה דורש מאיתנו אחדות!אנו, ש אלא, רואים

הפגיעה באחדות של ישראל מהווה קלקול וחורבן פנימי בישראל עד 

 כדי חורבן המקדש.

                     

 באהבת חינם ניגאל

מתגלה בפועל ממש ש"ועמך  –כשישראל קשורים ומאוחדים זה בזה 

רה עליונה קדושה של כלל כולם צדיקים", שורה על עם ישראל הא

ישראל, מאירה בתוך כל אחד מאיתנו הגדלות העוצמתית הרוחנית 

 העליונה של הנשמה הכללית שלנו, היא הארת הגאולה.

 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. באמונה ובענווה.

חזק ונתחזק, להוסיף אחדות ואהבה, בהתנהגות של ויתור וכבוד זה 

כמונו, גם כלפי מי שלא נוהג כמונו. ובזכות  לזה, גם כלפי מי שלא חושב

 זה נזכה לגאולה שלימה במהרה בחסד וברחמים.

שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל

  

 ניתן לתרום עבור הקדשת לימוד לרפואה או לעילוי נשמת.

 וזכות החזקת התורה תעמוד לכם בעולם הזה ולעולם הבא!

 לרפואה שלימה: ונלמדהשבוע 

* דניאל מיכאל בן  שלום בן הרב עובדיה * אברהם בן סולטנה )מלכה( * שבע בת שושנה-בת

 .* יניב בן דיאנה סילביה רחל

  השבוע למדנו לעילוי נשמת:

 ויעקב אסתר בן לוי משה ג"הרה*  מזל בן מרדכי*   יהודה בנימין ציון-בן בן( הכהן) אורי

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 מזל טוב ליום ההולדת של:
 

  ' תמוזד ידידיה וקנין
  ה' תמוז דביר הנדלר

 ה' תמוז יוסף שלום עזאני
 ה' תמוז אריאל ישראלי

  ' תמוזו איתן שמואל גנן
  ' תמוזז רעי לורבר

כיתה ה' -סיום מסכת   



 

 

 פעילויות ואירועים
 בשעה טובה סיימו תלמידי כיתה ד' בשבוע שעבר את חמשת חומשי התורה. מעמד הסיום : כיתה ד' – סיום חמישה חומשי תורה מעמד

התקיים ברוב פאר והדר, בהשתתפות רבנים, ההורים, סבים וסבתות, וכמובן הבנים המסיימים. במהלך האירוע סיימו התלמידים את 

הבנים ביקשו מה' בזכות לימוד התורה שלהם, וכן  –ימוד המשנה! באירוע שולבו מצגות בהם הפסוקים האחרונים של החומש, והחלו בל

חוברת 'נפלאותיך אשיחה', אותה ערכו וביניהם:  –התברכו מאישים מיוחדים! הבנים קיבלו כמה מתנות שנרתמו עבורם לרגל האירוע 

כרכים, עם  6סט ש"ס משנה סדורה דברי תורה שלהם על כל פרשיות התורה, חידות לפי א"ב, וזמירות מבוארות;  –הבנים לרגל המעמד 

סט ש"ס משניות קהתי מהדורת כיס, ללימוד עצמי כחלק ממבצע שמ"ע ב"ם, בו יסיימו אי"ה בנים רבים את הש"ס עד ו ;פירוש ברטנורא

, שוורץרבקה לגב' , חןמרים מורה רונית חורש, לגב' רגון והצלחת האירוע! ובמיוחד לבר המצוה! תודה רבה לכל התורמים והעוסקים בא

 הרב נועם!! אשריכם ישראל!! –לר' מרדכי בוהדנה, למזכירות, ולכל העמלים. וכמובן, יישר כח גדול למפיק האירוע  .ולגב' יעל דייויס

 ולהאדירה!בהצלחה רבה לתלמידי כיתה ד' בלימוד המשנה, תזכו להגדיל תורה 

  :ח פעילות ספורט מהנה ומגבשת באולם הספורט שבישיבת שעלבים. ז, השבוע השלימו תלמידי כיתות ד,פעילות ספורט 

  :ביום שלישי התכנסנו יחדיו כלל התלמידים בבית המדרש יחד עם שאר הת"תים בארץ לתפילה לשלימות וישוב תפילה לשלימות ארצינו

. יהי רצון שנזכה לראות בהרחבת 'נתיב האבות'ב של הרס וחורבן בתיםהמעוותת של בג"ץ, חסרת הצדק והמוסר, הגזירה בעקבות  , ארצינו

 ושלימות ישובי ארצינו בכל תחומיה.

 :ביום שני יצאו תלמידי כיתה ה עם הרב קויתי לחוג יחדיו במתחם המגרשים הסמוכים לבני עקיבא סיום כיתה ה. 

 

 מה מתוכנן?
  נועד להדגיש מידע חשוב בלבד עבורכם ואינו כולל פירוט מתוך הפעילות החינוכית והחברתית הענפה.הפירוט בטבלה 

  נט-ב'לוח האירועים' בסטודניתן לראות  –מבחנים לוח. 

 המידע  נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם! 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 23 י' 22  ט' 21 ח' 20ז'  19ו'  18ה'  17ד' 

 

 סיוםעמד מ
 חומש שמות

18:30 
 

 

 –מסיבת סיום 
 כיתה ח'

אולם אירועים 
 קיבוץ שעלבים

18:30 

 חטיבה
 –החל מהיום 

הלימודים מסתיימים 
 16:00בשעה 

 

 חוקת
 

שבת 
כיתה ז' 
 בשעלבים

 30 י"ז 29ט"ז  28ט"ו  27י"ד  26י"ג  25 י"ב 24י"א 

    
 כל הכיתות
 יום אחרון

 ללימודי צהריים
 

 בלק
 

שבת 
כיתה ח' 
 בשעלבים

 7כ"ד  6כ"ג  5כ"ב  4כ"א  3כ'  2י"ט  נדחהצום י"ז בתמוז   1י"ח 

החל מהיום לימודי 
 קודש בלבד
8:00-12:55 

 תחילת פעילויות קיץ

 פנחס     
 

 14 ב' ראש חודש  13 א' 12 כ"ט 11 כ"ח 10 כ"ז 9 כ"ו 8כ"ה 

     

 :'ח-ה'כיתות 
תפילת שחרית 

חגיגית בביהמ"ד 
 7:45בשעה 

מטות 
 מסעי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 שבת קודש –זכות הלימוד 

 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב יצחק גרזון ב

 15:30 משפ' גנן –נוף איילון ב' 

 12:45 משפ' רוזנטל –מבוא חורון 

 13:00 משפ' חורש –שעלבנים 

 הרב אהרן קופמן ג

 12:45 בלוךמשפ'  –שעלבנים 

 13:00 משפ'  שלזינגר –נוף איילון ב' 

 13:00 משפ' ראפ –ישיבה 

 12:30 משפ' ירושלמי – מבוא חורון

 הרב נועם שחור ד
 16:00 גורמןמשפ'  –שעלבנים 

 13:00 בוזנחמשפ'  –נוף איילון ב' 


