
יום ההילולא לרבי

מגדולי הפוסקים במאה העשרים

בבית

ב׳ שבט

https://kulna.org.il/
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/default.aspx


 ברוכים הבאים להילולא
אצלכם בבית!

אנחנו מזמינים אתכם לחגוג את הזמן, להמשיך בדרך 
שלכם את המסורת העתיקה של זמן ההילולא. לפתוח 
שער בלב ומקום בבית לדמויות מופת שמאירות את 
דכנו. למעשים גדולים של צדקה, חסד ותיקון להיות 

לנו להשראה.
מנהיג,   - מופלא  לאדם  בהילולא  לשמוח  והפעם, 
מאייר,  משורר,  מחנך,  גדול,  אדם  אוהב  חכם,  תלמיד 

איש משפחה, איש אמונה - רבי יוסף משאש.
הרב משאש, מגדולי חכמי העדה המרוקאית ומגדולי 
יצירות  אחריו  השאיר  בכלל.  ה-20  המאה  חכמי 
מורשת  אחריו  והשאיר  ובהגות,  בהלכה  חשובות 

מוסרית ואישית עשירה ומשמעותית.
לפניכם מגוון נפלא של תכנים, לכל המשפחה, להנות 

ולחגוג איתם את היום.
שתהיה הילולא שמחה!

שלכם, צוות הילולא בבית
כולנא, ירוחם

עריכה והפקה: קימי יפרח  |  עיצוב: מאור צפירה - סטודיו מאוריציוס
תמונת השער באדיבות משפחת משאש

הצעה לשימוש בערכה <

https://education083.wixsite.com/yossef-messas
https://www.facebook.com/Maoritius/


לצפייה <לצפייה <

סרטון קצר

סרטון

הנכדות דינה אלקובי 
וקלודין עמר

המשפחה 
מספרת - סבא 

יוסף משאש

 הפיטן חי קורקוס
וחכם דוד מנחם

פיוט מיוחד של 
הרב יוסף משאש

 אתר הפיוט
והתפילה

מסורת מרוקו 
בפיוט בתפילה

מגזין

אופיר טובול משוחח 
עם הרבנית מלכה 

פיוטרקובסקי

 ייחודיותו של
רבי יוסף משאש

פודקאסט

ד"ר יהודה מימרן

תפיסת היהדות 
חברתית של 
הרב משאש

שיעור וידאו פיוט

שיר שאלתיאל
בית הספר לאומנות מסורתית 

עכשווית – כולנא ספיר

מי אתה הרב 
יוסף משאש?

לצפייה <

לצפייה <

לצפייה <

לצפייה <

https://youtu.be/K9FRNu1YiqU
https://zman.piyut.org.il/page/67896
https://youtu.be/PYaXgMMwMjI
https://youtu.be/qvwREOxLWP8
https://www.youtube.com/watch?v=FYLUjcu3Ah0
https://youtu.be/mow1IsLBOgY


יהיה ביתך פתוח לרוחה
 דף לימוד קצר

שמתאים לכולם

לימוד

לצפייה <

 על מריבה במטבח
ועל שלום בית

סיפור קצר | אתר חכימא

סיפור

לצפייה <

כשההלכה פוגשת את המודרנה
 שעת שיעור של חכם

חזי כהן, חכימא

שיעור וידאו

לצפייה <

משנתו הציונית של הרב משאש
 עם הרב אלעד פורטל

- שיעור וידאו קצר

סרטון

לצפייה <

מופלטה להילולא
 מתכון וסיפור מהמטבח של
יהודי מרוקו | יפה שבתאי

סרטון

לצפייה <

"הדין השכל והזמן"
 ישיבה מזרחית מארחים

את ד"ר דוד ביטון

פודקאסט

לצפייה <

פלייליסט להילולא
 מוזיקה ופיוטים

ממסורת יהודי מרוקו

פלייליסט

לצפייה <

הרב של החיבורים
 סרטון לילדים וסיפורים

נוספים באתר חכימא

סרטון

לצפייה <

להרשמה לקבלת ערכות 
הילולא בבית הבאות 

אל תפספסו!

לחצו כאן <

https://education083.wixsite.com/haham-yomi-messas
https://youtu.be/D7S-IVN6rZA
https://chakima.org.il/smarts/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=51daEdjL_Sw&list=PLrs3eabOpjrWjfUSZ2pM6Xnp_isqJSWZh
https://chakima.org.il/story/%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://www.youtube.com/watch?v=Uc96BPiqLwE
https://www.youtube.com/watch?v=Jjj6Fo_6p24
https://youtu.be/mufvUCleFKg
https://hillulaathome.wixsite.com/mysite-17/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA


ערכה זו נתמכה מקופת המענקים של תוכנית עמיתי צדק

תודתנו נתונה לשותפים היקרים למלאכה: למשפחת משאש היקרה ובייחוד לנועם 
כהן, לרבנית מלכה פיוטרקובסקי, לחכם דוד מנחם, לאופיר טובול, לד"ר יהודה מימרן, לרב 

אלעד פורטל, ליובל לסרי ולשיר שאלתיאל.

על כולם תבוא הברכה!

ממזרח שמש - עמיתי צדק

https://www.kiah.org.il/
https://chakima.org.il/
https://kulna.org.il/
https://www.facebook.com/zvi.yeruham/
https://www.shazar.org.il/default.aspx
https://www.snunit.k12.il/
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/masortit/



