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  'לשמוע קול שופר'   

 

 התקיעות שחדרו בלבבות

שדחקה אותה השעה לגמור עבודת בניין קבוצת פועלים, 

מסויימת, באחת השכונות בירושלים, הרשתה לעצמה להמשיך 

 בעבודה בעצם החג.

משהבחינו השכנים בנעשה, שלחו מיד להודיע על כך למרן הרב 

קוק. והנה כעבור שעה קלה הגיע למקום שליחו של הרב ושופר 

י שבירך בידו. הוא ניגש אל הפועלים שהופתעו למראהו, ואחר

אותם בשנה טובה, הודיע כי הרב קוק שלח אותו לתקוע בפניהם 

בשופר, כחובת היום על כל אדם מישראל, ביקש באדיבות 

שיואילו להפסיק את עבודתם ולהקשיב לתקיעות, ומיד בירך 

 והתחיל לתקוע...

מילאו את שליחותם. כל  –דברו של הרב ותקיעות השופר 

תקיעה נוספת הרעידה נימים דקים ועוררה את הנקודה 

היהודית בלב הבחורים הפועלים. הם הניחו את כלי העבודה, 

התרכזו ועמדו מסביב לתוקע, ואחדים התרגשו והזילו דמעות. 

גמור הדהדו הקולות העתיקים של השופר, -בחלל הבניין הבלתי

העיירה ובית הכנסת, הזכירו הזכירו בית אבא, דמות סבא, 

עולם יהודי עומד בתפילה, וסימני שאלה התחילו נדחקים בזה 

אחר זה: מה קרה לנו? היכן אנחנו? לאן הגענו? וכך היו עומדים 

 הבחורים נבוכים מהורהרים.

עם תום התקיעות, כבר לא היה צריך להרבות בדיבורים. כולם 

השליח אם הם החליטו להפסיק את העבודה, ומהם ששאלו את 

יכולים להילוות אליו, הזדרזו והחליפו בגדיהם ויחד איתו הלכו 

 להצטרף לתפילת החג בבית מדרשו של הרב.

 (68)מתוך מועדי הראי"ה, עמ' 

                     
 

הינה תפילה מיוחדת במינה,  –תפילת מוסף של ראש השנה 

כחלק בלתי נפרד  –תפילה בה משתלבת תקיעת השופר 

 העולה ומתעלה על ידי קול השופר. –מהתפילה עצמה. תפילה 

                     

 מלכויות, זכרונות ושופרות

"אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זכרונות ושופרות. מלכויות 

כדי שיעלה זכרונכם לפני  –כדי שתמליכוני עליכם; זכרונות  –

 ר"ה(. לטובה; ובמה? בשופר". )גמ'

 שלשה שלבים, בסדר מיוחד.

 המלכת ה'. –היא המרכז של ראש השנה  – מלכויות

ה' מולך עלינו, וממילא אנו צריכים להיזכר לפניו  – זכרונות

 לטובה.

כיצד נמליך את ה', וכיצד ניזכר לפניו לטובה? על ידי  – שופרות

 השופר.

                     

 ובמה? בשופר

 נמצאת בכוחו של השופר. –כל העוצמה של ראש השנה 

אנו זוכרים את ה', מעוררים את זכרון מעמד הר סיני,  –בשופר 

 את זכרון עקדת יצחק.

 אנו מתעוררים לשפר את מעשינו לטובה. –בשופר 

 אנו נזכרים לפני ה' לטובה. –בשופר 

 אנו ממליכים את ה', וה' מולך עלינו. –בשופר 

אנו מקרבים את הגאולה, את ביאת המשיח ובנין  –בשופר 

 המקדש.

                     

 השופר מעורר את נשמתנו

מתעוררת הנקודה הפנימית של כל  –ע"י שמיעת קול השופר 

אחד מאיתנו, הנקודה הטהורה שלנו, "נשמה שנתת בי טהורה". 

דרגה בה אין  –זוהי הדרגה הפנימית הקדושה של כל יהודי 

ישראל". הטבע  –חטא, דרגה של "ישראל אף על פי שחטא 

 הקדוש הכללי שלנו. "לא הביט און ביעקב...".

                     

 לשמוע –המצוה 

להיות מרוכז בשמיעת  –"לשמוע קול שופר"  –המצוה היא 

הקול הפנימי, הנשמתי, של השופר. להתרומם. להרהר בתשובה. 

'ותרועת מלך  –לשבור את הלב בשברים ובתרועה. ולהידבק בה' 

 בו'.

לחזור בתקיעה פשוטה שלאחרי  –לחזור לדרגה הטהורה שלנו 

 התרועה, לתקיעה הפשוטה שלפניה. לטהרתנו.

                     

"ה' באור פניך  –שעל ידי כך  –העם יודעי תרועה"  "אשרי

 יהלכון".

יאיר עלינו ה' באור פניו, וירחם עלינו בדין  –ע"י שמיעת התרועה 

 לכתבנו לחיים טובים ולשלום.

! הרב מיכאלשלום ומבורך, שנה טובה ומתוקהשבת 

 

                     
  



 טוב ליום ההולדת של: מזל
  

   אלול חכ" מרדכי יהודה אביחיל
   כ"ח אלול אלעזר בלוך

  אלול טכ" דוד גורמן
   ג' תשרי חגי קווין

 של: לבר המצוהמזל טוב 
  

   אלול זכ" מעוז פניגשטין

 

 הרב משה חיים לוצאטו זצ"ל/  פרק דמסילת ישרים מתוך 
 ל אמת ה'.-וזה דבר פשוט ומבורר, כי הנה א

ל אמונה ואין עול וגו', כי כיון -והוא מה שאמר משה רבנו עליו השלום )דברים לב, ד(: הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א
במשפט, הנה כך הוא עבור על המשפט, העלים את העין מן הזכות כמו מן החובה. על כן אם משפט הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה 

ל אמונה ואין עול צדיק וישר -רוצה, צריך שיתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו בתכלית הדקדוק, בין לטוב בין למוטב, והיינו, א
ם, כי כך היא המדה ועל הכל הוא דן ועל כל חטא הוא מעניש ואין הוא )דברים לב, ד(, שפירשו ז"ל )ספרי(: לצדיקים ולרשעי

 להמלט.

ואם תאמר, אם כן, מדת הרחמים למה היא עומדת, כיון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר? התשובה, ודאי, מדת 
, וזה, כי לפי שורת הדין ממש, הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו כלל וכלל. ואף על פי כן אין מדת הדין לוקה

היה ראוי שהחוטא יענש מיד תיכף לחטאו בלי המתנה כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורא 
יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל, כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם 

 נאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות.את חברו, הרי ש

אמנם, מדת הרחמים היא הנותנת הפך השלשה דברים שזכרנו: דהינו, שיתן זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטא, ושהעונש 
 .מעשהשתחשב עקירת הרצון כעקירת העצמו לא יהיה עד לכלה, ושהתשובה תנתן לחוטאים בחסד גמור, 

 

 
 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 13:30 משפ' שוורץ –מבוא חורון  הרב חיים הלוי א

 12:30 משפ' שטרית – (10)חיטה שעלבנים  הרב יצחק גרזון ב

 הרב אהרן קופמן ג

 13:30 משפ' בן דב –מבוא חורון 

 14:00 (33)אריאל משפ' טרגין  –נוף אילון 

 13:30 משפ' וינוגרד –שעלבים 

 הרב נועם שחור ד

משפ' טורצקי  –ישיבת שעלבים 
 12:45 (61)דירה 

 13:00 משפ' הראל –קיבוץ שעלבים 

 13:00 משפ' קויתי –נוף איילון ב' 

  משפ' שוורץ –מבוא חורון 

 13:00 משפ' מנצור –ישיבת שעלבים  הרב דוד קויתי ה

 הרב אריאל רוזנטל ו
 12:15 משפ' סילון –נוף אילון 

 10:30 משפ' פויכטונגר –גמזו 

 ניתן לתרום עבור הקדשת לימוד לרפואה או לעילוי נשמת.

 וזכות החזקת התורה תעמוד לכם בעולם הזה ולעולם הבא!

   שרה בת אמונה לואיזה **  מתילדה מאטל בת רינה * רחמה בן יצחק חיים * אביגיל בת רוחמה אל בת לרפואה שלימה: ונלמדהשבוע 

 .שבע בת שושנה-בת * גלית בת רחל

 פינחס בן אסתר.ולזיווג הגון: *   רחל בן שרה * יצחק בן יחיאל החודש אנו לומדים לרפואה שלימה:

*  יעקב בן יואל*  אהרון בן זכריה*  שלמה דוד בן לוי  *  יעקב אברהם בת דבורה טובה  *  יצחק בת עדה השבוע למדנו לעילוי נשמת:

 .לייב יהודה בת זלמנוביץ( ברטה) ברנה*  גרשון בן( אדלר) דוד

 .סעדה בת מחפודיצחק חי בן זילפה אסנת *  במהלך השנה אנו לומדים לעילוי נשמת:

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!



 הודעות ועדכונים
 

 חטיבה סליחות ושחרית
 שימו לב!

 7:45מידי יום מתקיים מעמד סליחות חטיבה בשעה 
 .8:15ותפילת שחרית בשעה 

ספרי אנו מודים לתורם החפץ בעילום שמו על תרומת 
 עבור הבנים. סליחותה

* * * * * * 
 לו"ז חגי תשרי

 11:00-8:00 –ט אלול "כ ביעייום ר - ערב ראש השנה .
 במתכונת איחודי כיתות

 סיום לימודים  –ד' תשרי  (הדחניום ראשון ) – צום גדליה
 לימודי חובה. 12:55בשעה 

 במתכונת  .11:00-8:00 –יום שישי ט' תשרי  - ערב יוה"כ
 איחודי כיתות

  לימודים כרגיל. –תשרי  גי"א י" ,שלישי-ראשוןימים  
 במתכונת  .11:00-8:00 – י"ד תשרי ביעייום ר - ערב סוכות

  איחודי כיתות
 9:00-12:00יתקיימו לימודים בין השעות  – חול המועד. 
 יתקיימו לימודים בין כ"א תשרי  רביעייום  - הושענא רבא

 10:00-12:00השעות 
 9:00-12:00 – כ"ג תשרי ישייום ש - אסרו חג סוכות. 

          * * * * * * 
  מיום ראשון הקרוב יחלו הבנים באמירת  חטיבה: -סליחות

ולאחר אמירת הסליחות יתפללו תפילת  7:45סליחות בשעה 
 שחרית.

 תשרי מערכת לימודי צהרים מליאה  החל מיום ראשון כ"ה
 כולל כיתה א'.

          * * * * * * 
 מרוויח! –מי שמגיע 

מי שמגיע ייהנה מלימוד מעשיר בהלכה  –כיתות  ימי איחודיב
 ובאגדה, המכין ומחבר לרוממות ימי החגים. 

רישום נוכחות  –יתקיים  ובנוסף צ'ופר יומי!המתמידים יקבלו 
ימי לימוד  4-, ו(למקומיים)ימי לימוד  5יומי והמתמידים שצברו 

 אחרי חג הסוכות.אי"ה  קבלו פרסי –לילד חוץ 

* * * * * * 

 חגי תשריחידון הלכות 
תשרי על פי קיצור שו"ע  החידון יתקיים, אי"ה, ביום שלישי י"ג

 .'מקור חיים'
דף מפורט על אלו הלכות ייבחנו המותאמות אי"ה בלו הבנים יק

 .ח(-ד( ולבוגרים )כיתות ה-לצעירים )כיתות ב
 לימוד ההלכה משולב בלימוד הקבוע של הבנים בכיתה.

* * * * * * 
 מערכת שעות

עדיין צפויים שינויים קלים עד  מערכת מסודרת.חולקה אמש 
 להתייצבות המערכת.

* * * * * * 
 כיתות ב', ג' – חיסונים
 בז' תשרי.  חיסון נגד שפעת בעזה"י כיתות ב' וג' יקבלותלמידי 

 יום שני הקרוב.יש להביא את פנקסי החיסונים עד 
* * * * * * 

 מעבירין את רוע הגזירה..." וצדקה"ותשובה ותפילה 

למשפחות רבות ישנן קופות צדקה של הת"ת בביתם. נשכיל 
ונרגיל את הילדים במצוות הצדקה מידי יום שתסייע בידם 

 לחינוך למצוות, הרגלים ומעשים טובים.
 נשמח אם תשלחו את תכולת הקופות עם הבנים אחת לחודש.

להכריע הכף זכות הצדקה תעמוד לנותנים  –בפרט בימים אלו 
 מוסיפין לו'. –לזכות. 'וכל המוסיף 

מוזמן לפנות למזכירות  –המעוניין בקופת צדקה של הת"ת 
 )ענבר(.

* * * * * * 
 פרוייקט "אמץ ילד"

 כאילו ילדו". –"כל המלמד בן חברו תורה 
זכות גדולה ביותר תיזקף לזכות המחזיקים בלימוד התורה של 

 עבורו את שכר הלימוד. ילד אשר אין יד הוריו משגת לשלם

זכות גדולה זו, של אימוץ ילד צדיק קדוש וטהור אשר על לימוד 
 תורתו מתקיים העולם, תעמוד לכם למליץ טוב ביום הדין.

 "עץ חיים היא למחזיקים בה"

* * * * * * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 שמש עם תלמידי כיתה ב' מדעים שיעור



 
 מה היה השבוע?

  :ח שיחת חיזוק לקראת הימים הנוראים מפי הרב איתיאל בר לוי-ביום שלישי שמעו תלמידי כיתות ושיחת חיזוק 
  ביום חמישי התקיים שיעור מדעים בחיק הטבע. הבנים התנסו בטבע בחמשת חושיהם.שמש: מדעים שיעור 
  :ח לסיור סליחות. הבנים נסעו לקבר רחל שם התפללו מנחה, קראו תהילים והתפללו -חמישי יצאו תלמידי כיתות ה ביוםסיור סליחות

להצלחת עם ישראל. משם נסעו הבנים לחברון, אכלו ארוחת ערב שהביאו מהבית, שמעו שיחה מפי הרב אברהם יצחק שוורץ וקיימו 
סונים, בורקסים ושתיה, הסליחות נאמרו ברוב עם ואמכפלה הוגשו לבנים קרסיור בישוב היהודי בחברון, לפני הסליחות במערת ה

 ובדבקות.
 הרב חיים הוביל את אמירת הסליחות עם הבנים.בבית המדרש. ביום שישי התקיים מעמד סליחות ד: -סליחות כיתות א 
  :'עם הוריהם. במסיבה תלמידי כיתה ב' ביום שישי התקיימה מסיבת סיום לימוד חומש בראשית של מסיבת סיום חומש כיתה ב

 השתתף מלבד מלמד הכיתה הרב יצחק גם הרב חיים שאיתו למדו את רוב החומש בכיתה א'.

 
 

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

  נט-האירועים' בסטודב'לוח יעודכנו בעז"ה  –מבחנים. 
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
       

 23ג'   ' דראש השנהב    22 ב'  א' דראש השנה   21 א' ערב ראש השנה    20 כ"ט 19 כ"ח 18 כ"ז 17כ"ו 
 
 

 ח-כיתות א
 פעילות לקראת 

 ראש השנה
 

 ח-כיתות ג
 שיחת חיזוק 

 לקראת ראש השנה 
 שלמה שפרהרב 

 

 
 

 איחודי כיתות
8:00-11:00 

 

"תכלה שנה  
 וקללותיה"
"תחל שנה 
 וברכותיה"
שנה טובה 

 ומתוקה!

 האזינו
שבת 
 שובה

 30 י' ערב יום כיפור  29  ט' 28 ח' 27ז'  26ו'  25ה'  צום גדליה  24ד' 
לימודים סיום 

12:55 
  

 ח-כיתות ג
 קראתשיחה ל

 יום הכיפורים
 הרב גדעון בנימין

 
כיתה א' מסיימים 

 12:55ב 
 איחודי כיתות
8:00-11:00 

יום 
 הכיפורים

 

 7 י"ז חוה"מ סוכות 6ט"ז  סוכות  5ט"ו  ערב סוכות 4י"ד  3י"ג  2 י"ב 1י"א 

 ח-כיתות א
 יצירה לקראת סוכות

11:30-12:55 
  

 ח-ג
 חגי תשריחידון 

 
 

 איחודי כיתות
8:00-11:00 

 
  

 איחודי כיתות  
9:00-12:00 

 
  

 שבת
חול המועד 

 סוכות

 14 כ"ד אסרו חג 13 כ"ג שמחת תורה12 כ"ב הושענא רבא11 כ"א חוה"מ סוכות  10 כ' חוה"מ סוכות  9 טי" חוה"מ סוכות  8 חי"
 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 שמחת בית השואבה

 והקבלת פני רב
 בתלמוד התורה

 17:00בשעה 
 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 

 איחודי כיתות
10:00-12:00 

 
   

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
  

 פרשת
 בראשית

     21 א' א' דראש חודש  20 ל' 19 כ"ט 18 כ"ח 17 כ"ז 16 כ"ו 15כ"ה 
 ר"ח' דב

כיתה א' מתחילה 
צהריים  מערכת

 מלאה
 15:05א,ב,ד,ה 

 12:55ג 

    

 
 ח-כיתות ו

תפילת שחרית 
 חגיגית

 7:45בשעה 

 פרשת
 נח

 

 ח-שיחת חיזוק הרב איתיאל בר לוי לתלמידי כיתות ו ד-סליחות תלמידי כיתות א


