ערב שבת קודש פרשת בהר התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
עבדות כצדק חברתי –
"וְ ִכי יָמו ְּך אָ ִח ָ
יך ִע ּ ָמ ְך וְ נִ ְמ ַּכר לָ ְך לֹא ַתעֲ בֹד ּבוֹ עֲ ב ַֹדת ָעבֶ ד ְּכ ָׂש ִכיר ְּכתוֹ ׁ ָשב י ְִהיֶה
ִע ּ ָמ ְך ַעד ְׁשנַת הַ יֹ ּבֵ ל יַעֲ בֹד ִע ּ ָמ ְך וְ יָצָ א ֵמ ִע ּ ָמ ְך הוּא וּבָ נָיו ִע ּמוֹ וְ ׁ ָשב אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ

הרב יהודה ולד

ובטחונם בחיים .אמנם המצב המוסרי והחברתי נעוצים זה בזה על-פי
אשרם ִ
דעתו של אל דעות ברוך הוא .על כן האנשים הראויים להיות עבדים המה על
פי ִתקונו של עולם אנשים כאלה ,שהרחבת חופשתם תביא רעה להם ורעה

אתי א ָֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם לֹא
וְ אֶ ל אֲ חֻ ַזּת אֲ ב ָֹתיו י ָׁשוּב ִּכי עֲ בָ ַדי הֵ ם אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
את ֵמאֱ ל ֶֹק ָ
יך".
י ּ ִָמ ְכר ּו ִמ ְמ ּ ֶכ ֶרת ָעבֶ ד לֹא ִת ְר ֶ ּדה בוֹ ְ ּבפָ ֶר ְך וְ י ֵָר ָ

לעולם ,בהיותם בטבעם נוטים לחיים שפלים ,שרק על יד כֹח מעיק מבחוץ

בפרשת השבוע אנו נפגשים עם מציאות של עבדות.

יתישרו ויתרוממו"

מציאות זו מעלה בנו תחושות שליליות כדוגמת העבדים באמריקה ובארצות

מובן הדבר שטבע העולם שאין בני האדם שווים בכישרונותיהם ויכולותיהם.

נוספות .עבדות שכללה לעיתים קרובות סבל רב ויחס אכזרי מצד האדון.

לעיתים ישנם אנשים בעלי אופי מסוים שאין ביכולתם לנהל "עסק פרטי" וע־

אך הרב אברהם יצחק הכהן קוק באיגרתו על העבדות (אגרות הראי"ה א' עמ'

לולים הם להיפגע מזה ,או אנשים עם חולשה מסוימת שלא מאפשרת להם

צ"ה-צ"ו ):מאיר באור שונה מציאות זו.

לנהל אורח חיים כלכלי תקין .העבדות לפי התורה היא על מנת לדאוג להם

עבד עברי הוא למעשה פועל יהודי עם חוזה עבודה ארוך טווח ,מוסכם או כפוי.

להיות כשכירים אצל אדם אחר והוא ידאג להם לכל מחסורם .

מוסכם – כאשר מדובר בעני שנזקק למכור עצמו עקב מצבו הדחוק ,או כפוי –

וכן כותב הרמב"ם בהלכות עבדים:

כאשר מדובר בגנב שאין לו כסף להחזיר את גניבתו ובית הדין מוכרים אותו

"כל עבד עברי או אמה עברייה חייב האדון להשוותן אליו במאכל ובמשקה

כדי שיוכל להחזיר אותה.

בכסות ובמדור ,שנאמר "כי טוב לו עימך" (דברים ט"ו ,ט"ז) :שלא תהיה

אין כוונת התורה לנצל אותו או לצער אותו ,אלא לרומם אותו לאט

אתה אוכל פת נקייה והוא אוכל פת קיבר ,אתה שותה יין ישן והוא שותה יין

לאט שיוכל לעמוד על רגליו לקראת שחרורו לאחר כשש שנים או בשנת

חדש ,אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי התבן ,אתה דר בכרך והוא דר

היובל.

בכפר או אתה בכפר והוא בכרך--שנאמר "ויצא ,מעימך"

וכך כותב הרב קוק :

מכאן אמרו חכמים כל הקונה עבד עברי ,כקונה אדון לעצמו".

"...אחרי תיקון הלב ,להיות לב בשר ,מלא יושר וחנינה חסד ורחמים ,ראוי

רואים אנו כיצד לוקחת התורה את הטבע האנושי היוצר מעמדות ועבדות ומ־

וכשר הוא לירודים שבבני אדם שיהיו כולם מסורים תחת חסות מעולים

עדנת אותנו בצורה הנכונה לרומם את לב האדם ,לקרבו אל דרכי הקב"ה

וצדיקים חכמי לב ,שתהיה דאגתם עליהם מתיחסת כיחס הקנין ובזה ימצאו

לצדק ,משפט ,טוב וחמלה.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

טיול שנתי -

שכבה ז'

בנות שכבת ז' יצאו השבוע לטיול השנתי באזור הכרמל .ביום הראשון הן טיילו בנחל כלח ,בשווצריה הקטנה וביקרו בגשר התלוי בנשר .לאחר מכן הגיעו
הבנות לאכסניית עין חרוד שם אכלו ארוחת ערב ,השתתפו בפעילות בהדרכתה של המדריכה שרה ולנו בחדרים .למחרת  ,לאחר ארוחת הבוקר ,יצאו הבנות
לסיור במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה שם שמעו את סיפורם המרגש של המעפילים ושל לוחמי המחתרות במאבקם לעלייה ולהקמת חיל הים בראשית
שנות המדינה .לאחר ארוחת הצהריים טיילו הבנות לאורך החוף בשמורת חוף הבונים  -דור ומשם שבו הביתה .תודה רבה למשה ניימן רכז הטיולים על
הובלת והדרכת הטיול ,לרכזת השכבה רחלי גרינבויים ,למחנכת הודיה שטרנברג ,למורים הרב דוד מוריה ואילת מרציאנו ולמדריכה שרה בנוק על הליווי.

לשמה י'
לכבוד סיום תכנית "לשמה" לשכבה י' התקיים מפגש מיוחד בו הבנות נהנו מסדנת עיצוב בלונים ,במהלכה הן הכינו בלונים שחולקו לחולים בביה"ח
שערי צדק וכן מיצג מרשים ומשמח אשר הוצב בכניסה למחלקת ילדים .לאחר ההתנדבות הבנות שמעו שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא
הדיוק במצוות ובהלכה כדי להגיע לשלמות בנפש ובעבודת ה' .בהמשך הערב נהנו הבנות מפעילות סיכום מיוחדת שהכינו עבורן המדריכות.
תודה רבה לחנה חן ולמירב שלום רכזות תכנית לשמה וכן לצוות המדריכות.

מגמת ארץ  -שכבה י''א
בנות כיתה י"א במגמת לימודי ארץ ישראל יצאו
בשבוע שעבר לבגרות שטח ,בה נבחנו הבנות
באתרים מסוימים עליהן למדו.
הבנות הדריכו באתרים בעיר העתיקה :מרכז דוידסון
ועיר דוד ,כחלק מתכנית הלימודים וההיבחנות על
יחידות הלימוד של ירושלים.
תודה רבה לשירה מלמד כהן מורת המגמה על ארגון
וליווי הסיור.

שלוש שנות לימודי אמנות הגיעו השבוע
לסיכומם עם הבגרות המעשית שלוותה בפתיחה
חגיגית של תערוכת היצירות של בנות המגמה.
העבודות שהוצגו בתערוכה הקיפו מגוון נושאים,
אישיים משפחתיים וחברתיים .המבקרים
בתערוכה שיבחו את היכולות הטכניות הגבוהות
שהוכיחו הבנות ,את יצירתיות המחשבה ואת
עומק המחקר .כמו כל עניין הקשור באמנות-
התמונות שוות יותר מכל תיאור .תודה רבה
למורת המגמה עדי דוד על הובלת המגמה
והתערוכה.

בגרות במגמת אמנות
חלק מהעבודות

השבוע יצאו שתי קבוצות של חט"ב לייצג אותנו ביריד החקר בירושלים ,במוזיאון המדע .קבוצה
אחת של תלמידות ט' ,שזכו לקבל את הניקוד הכי גבוה על עבודת החקר שלהן "הפרדוקס
ההידרוסטטי" ,התלמידות :רינת ראבילו ,לבונה סילפן ,ליאורה לוי ,נעה נהרי ושני נקי.
קבוצה שניה הייתה של נציגות קבוצת אסטרונומיה שזכו השנה במקום שישי בתחרות
האסטרונומיה הארצית ,הודיה שלמה ,אסתר חלפון וזהרה הרמן ,גם הן הציגו בפני מבקרי היריד
את תוצאות הפרויקט שלהן המתמקד במציאת יצורים חיים ,דמויי דובוני מים ,על פני כוכבים
וירחים מסוימים בחלל.
יישר כוח לתלמידות המקסימות ותודה לצוות מורות ט' ,אסתי אנסבכר ,גילית במברגר ,הודיה
ירוסלביץ' ,שירה שרקי ולרכזת מרכז המדעים נורית אהרוני ,על ליווי תהליך החקר במהלך
השנה כולה.
בתמונות המצורפות ניתן לראות את התלמידות עם הפרויקטים שלהם בתערוכת החקר ואת
התלמידות מסבירות למפקחת המדעים ,הגב' חנה כהן ,על הממצאים שלהן.
השבוע התקיים יום למידה ייחודי בחברת סיסקו ,בהר חוצבים .הפעילות נועדה
להציג לבנות את האפשרויות וההזדמנויות הטמונות בתחומי טכנולוגיות התקשורת
והאינפורמציה .תלמידות מגמת מחשבים משכבת י' השתתפו באירוע ,במהלכו הן
הדרכות והדגמות על ידי עובדי סיסקו ,שמעו מנשות ההיי-טק של סיסקו ,מהנדסות
ומתכנתות בדרגות שונות של החברה ,על אפשרויות קריירה והזדמנויות שונות
בתחומי התעשייה הטכנולוגית .אחד הדברים המעניינים שהוצג במהלך היום היה כלי
חדש , telepresence ,כלי ייחודי של סיסקו שחיבר אותן לתלמידים אחרים ברחבי
העולם.
יישר כוח לתלמידות מגמת מחשבים ותודה למורה נעה בן יעקב ,מורת מגמת
המחשבים ,על הארגון והליווי של היום המיוחד הזה.

שפע ברכות למורה עדנה פרידמן ,המלמדת כימיה ורכזת מגמות המדעים
באולפנא ,שהגיעה לשלב משמעותי מאוד בתחרות המורה של המדינה ונבחרה
להיות בין  50המורים המשפיעים בחינוך.
התחרות ,הנערכת זו השנה השמינית ברציפות ,יצאה לדרך לפני כשלושה חודשים,
ובמסגרתה הומלצו מורים אהובים ,מרשימים ,שהשאירו חותם בל יימחה על
תלמידיהם .הממליצים היו ברובם תלמידים ,תלמידים לשעבר והורים לתלמידים,
שביקשו להודות בדרך זו למורים שעושים ימים ולילות למען חינוכם והשכלתם
של ילדי ישראל ,מורים שמצליחים  -על אף כל הקשיים  -לבלוט מעל האחרים
ולהביא ערך מוסף לבית־הספר ולתלמידים שלהם.

אנו מאחלים לעדנה הצלחה בהמשך.

מזל טוב לצוות:
לגילה ברגר להולדת הנכדה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
דליה
ליפשיץ

נועה
טייב

תמר
קורינלדי

נעה
כהן

ליאל
גטה

אלומה
רוזן

אוה
סבן

לבונה
סילפן

הודיה
ישראל

אחינועם
במברגר

אייר
סוטו

אילת
בן  -דוד

שיר
ידיד

רינה
ווליצקי

מלכה
בנסאל

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שרון
ברדא

נעמי
שפירא

