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פרויקט בנייה:

בונים סוכות בעיר
שנת הלימודים רק נפתחה ,וכדרכנו ,אף שנת החינוך נפתחה בתנופה .הסליחות ,השיחות ,ערבי
ההתעוררות ומבצעי החסד לקראת החגים – בעיצומם .אבל מעבר לימי הסליחות והימים הנוראים נמצא
חג הסוכות ,וברוך ה' מוסדות רבים רואים גם בו הזדמנות לעשייה חינוכית .כך למשל ישיבת בני עקיבא
לפיד במודיעין ,שמפעילה את פרויקט 'שלומית בונה סוכה'.
כבר כמה שנים יוצאים תלמידי הישיבה לקראת חג הסוכות ,מגיעים
לבתים של תושבים במודיעין ובונים בשבילם סוכה .לא מעט תושבים
מעוניינים בעזרה לבנות סוכה ,בעיקר כאלה שללא ההתגייסות של
תלמידי הישיבה – כלל לא יישבו בסוכה במהלך החג.
"פרסמנו בעיתונות ,בדוא"ל וכדומה ,שתלמידי הישיבה מוכנים לעזור
למי שצריך בבניית הסוכה ",מספר הרב שמואל רוזנבלום ,ראש הישיבה.
"התלמידים – בדרך כלל בשביעית ובשמינית – מקבלים את הבקשות,
מתארגנים בכל פעם כמה חבר'ה ,ויוצאים לבתים .בחלק מהמקרים
מדובר בסוכה לנצח ולפעמים בונים ממש עם פטיש ומסמר".

מי סוג ה א נ ש י ם ש מ ז מ י נ י ם ע ז ר ה ב ב ני י ת הסוכה?
"יש קשישים שאינם יכולים לבנות סוכה בעצמם ,ויש אנשים מסורתיים,
שלחלקם יש בבוידעם סוכה ולחלקם אפילו את זה אין .יש ניצול שואה
אחד שקבוע מגיעים אליו ,אצל אחרים זה מזדמן .יש גם משפחות
שבדיוק בשנת אבל ורוצות לעשות סוכה לזכר הסבא .קורה גם שסבא
מזמין את הנכדים שלו ,שכבר מנותקים לגמרי ,לראות מה זה סוכה .יש
כל מיני סיפורים ,בכל שנה סיפורים חדשים".

כל זה קו רה ב י ן י ו ם כ י פ ו ר ל ס ו כ ו ת  ,או ל פ ני י ום
כיפו ר? במיל י ם א ח ר ו ת ,מ ב צ ע י ה ב נ י י ה ה ם על
ח שבון החופ ש א ו הל י מ ו ד י ם ?
"הולכים גם בין יום כיפור לסוכות וגם לפני יום כיפור ,אבל בכל מקרה
זה בעיקר על חשבון זמנם החופשי של התלמידים ,בדרך כלל אחרי
הצהריים".
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בס״ד

ולמ רות הוויתור על ה ז מ ן ה ח ופש י ע ו שי ם א ת ז ה
ב ר צון וב שמחה?
"ממש בשמחה".
במקביל למיזם בניית הסוכות ,תלמידי הישיבה במודיעין גם מקיימים
בכל שנה יריד של מכירת ארבעת המינים ,שהכנסותיו מוקדשות למלגות
עבור המסע שלהם לפולין .גם היריד מושך אליו מתעניינים שלא בדיוק
תכננו ליטול לולב בחג .שני הפרויקטים מצריכים ,בין השאר ,הכנה
הלכתית מתאימה – כדי למכור כראוי ארבעת המינים צריך לדעת מה
כשר ומה לא ,וצריך גם לדעת כיצד לבנות סוכה והיכן מותר למקם
אותה" .לימוד ההלכות האלו מעשי מאוד .אנחנו מלמדים אותם
מראש וחבר'ה שואלים שאלות .זה לימוד של ההלכה בצורה מעניינת
ומחוברת למציאות".

קצרים

הקפות שניות בבית החולים
חג שמחת תורה הוא חלק מהחופשה ,אבל זה לא
מונע מתלמידי ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל
להתכנס במוצאי החג .ולא סתם להתכנס ,אלא
לערוך הקפות שניות מטעם הישיבה בבית החולים
תל השומר ,לא רחוק מהישיבה .הרעיון שהפך
למסורת יתקיים גם השנה ,ובע"ה התלמידים יבואו

עם ספרי תורה וירקדו עם החולים המאושפזים
במקום .דרך מצוינת למנף את הערב של מוצאי
החג ,על ידי עשייה חשובה וגם מלאת שמחה.
לדעתנו ,ממיזם זה וכן מן המיזם הקודם שהצגנו,
עולה הצורך הגדול להשקיע מחשבה כבר כעת
בפרויקטים הקשורים לסוכות ,ואף מעבר לו.

לפרטים :הרב דני אדלר | 054-7907603

כן בבית ספרינו
אנו שמחים לפתוח פינה חדשה בעלון ,שבה נציג בכל פעם שאלה ,ואתם מוזמנים להשיב כיצד
"מתמודדים" איתה אצלכם במוסד החינוכי .את התשובות תוכלו לשלוח בדוא"ל,
ואנו נפרסם תשובות נבחרות בגיליון שלאחר מכן.

?

שאלת
החודש:

איך נערכים אצלכם לחודש הארגון?
האם אתם עושים מעשים בתוך המוסד כדי לציין את החודש?

שנה טובה מ
מרכז ישיבות בני

ע ק י בא

נשמח לשמוע על יוזמות חינוכיות מקוריות כדי לפרסמן:

h a i m @ h a o t i y o t . c o m


כתיבה :חיים אקשטיין
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