ערב שבת קודש פרשת ויצא התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יע הַ ּ ׁ ָש ָמי ְָמה וְ ִה ּנֵה ַמ ְלאֲ כֵ י אֱ לֹקים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ּבו"
ֹאשוֹ ַמ ִ ּג ַ
"וְ ִה ּנֵה סֻ ָּלם מֻ ָ ּצב אַ ְרצָ ה וְ ר ׁ

–

הרב יהודה לנדא

פרשתנו מתחילה עם יציאתו של יעקב לגולה " ַויֵּצֵ א יַעֲ קֹב ִמ ְ ּבאֵ ר ָׁשבַ ע ַויֵּלֶ ְך חָ ָרנָה ":ומתארת את החלום הנבואי לו הוא זוכה
ִש ַּכב ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ַו ַיּ ֲחלֹם וְ ִה ּנֵה סֻ ָּלם מֻ ָ ּצב
ָשם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו ַויּ ְׁ
שמֶ ׁש ַויּ ִַּקח מֵ ַא ְבנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם ַויּ ֶׂ
בבית -אלַ " .ויּ ְִפ ּגַע ַּב ּ ָמקוֹ ם ַויָּלֶ ן ָׁשם ִ ּכי בָ א הַ ּ ׁ ֶ
יע הַ ּ ָׁש ָמי ְָמה וְ ִה ּנֵה ַמ ְלאֲ כֵ י אֱ לֹקים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּ ו".
ֹאשוֹ ַמ ִ ּג ַ
ַא ְרצָ ה וְ ר ׁ
חז"ל בדרכם המדרשית מעמידים סיפורי אבות רבים כסמלים לתולדות עם ישראל ,בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים" .גם
כאן אומר מדרש תנחומא (פרשת ויצא סימן ב' ב') "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים
עולים ויורדים בו ,א"ר שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העולם  ...מלמד שהראה לו הקב"ה לאבינו יעקב שרה של בבל עולה
שבעין עוקים (שבעים שלבים) ויורד ,ושל מדי חמשים ושנים ,ושל יון מאה ויורד ,ושל אדום עלה ולא ידע כמה ,באותה שעה
נתירא יעקב אבינו ואמר שמא לזה אין לו ירידה ,א"ל הקב"ה (ירמיה ל') ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כביכול
אפילו אתה רואהו עולה אצלי משם אני מורידו שנאמר (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם
ה'" .יעקב רואה את מלכויות בבל מדי ויון עולים ויורדים ורק מלכות אדום עולה ואינה יורדת ,והוא ירא מפניה .מה משמעות
מראה זה? במה שונה מלכות אדום משאר המלכויות שאינה יורדת?
מסביר המהר"ל בספרו "נצח ישראל" (פר' י"ז) "שאר המלכויות נתן להם ה' יתברך ירידה מצד העולם הזה  ...אבל מלכות
הרביעית ירידתה מן העולם העליון ,ה' יתברך בעצמו מוריד אותה  ...ולא יהיה ירידתה רק ע"י מלך המשיח" .המהר"ל מסביר
כי למעשה שלוש המלכויות הראשונות (בבל ,מדי ויון) כוחן מוגבל במסגרת האנושית המוכרת ,ולמעשה בעצם תהליך פריחתם
כבר גלום שלב ההרס שלהם וכך הן יפנו מקומם לתרבות הבאה המפותחת ממנה .אך המלכות הרביעית ,מלכות אדום ,שהיא
על פי חז"ל מייצג את העולם החומרני (מקבילה לעולם המערבי של ימינו) ,תשלוט שליטה מוחלטת על החברה האנושית כולה.
המשבר שיפקוד אותה ,לא יצמיח עוד תרבות חומרית טובה ממנה .מה הוא התהליך שאמור לסיים את מלכות הרביעית,
מלכות אדום ,ע"פ המהר"ל?
הרב אליהו דסלר בספרו "מכתב מאליהו" מסביר כך את דברי המהר"ל "כי חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם
הזה .כאשר מביא הקב"ה את העולם למצב ,שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו ,השלווה תתערער ,חיי הפרט ייהפכו לחיי דאגה,
פחד וייסורים ,וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן ,אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאותו על התק־
דמותו בכיבוש הבריא ,כביכול ,מביאים רק לאבדון .אז יכירו את ההעדר וההפסד שבחיי העולם הזה ,כשהם מרוקנים מתוכן
רוחני ,והמובילים רק לכליה ואבדון".
באופן טבעי מלכות הרביעית לא תקרוס עד שיתפתח עולם אלטרנטיבי הצועד בדרכם של אבותינו אברהם יצחק ויעקב ומ־
טרתו העידון המוסרי והערכי הבא מתוך תורתנו .כאשר האדם יכיר כי פיתוחים טכנולוגיים אינם המהות אלא האמצעי לחיים
טובים ,ומהות האדם בעולמו היא השאיפה והערגה לדבקות אלוקית ולחיים בעלי משמעות ערכית ורוחנית ,אז תקרוס ותעלם
מעצמה מלכות אדום ותעלה ותצמח מלכות ה' בעולם .גם בשעה שאויבנו קמים עלינו לכלותינו ומנסים להיאבק בתהליך
הגאולה ,עולם שלם מחכה לגאולתו של עם ישראל כדי שיוכל לממש את המטרה האמתית של קיומו (זכריה יד' ,ט') "וְ הָ יָה ה'
ְלמֶ לֶ ְך ַעל ָּכל הָ ָא ֶרץ ַּביּוֹ ם הַ הוּא י ְִהיֶה ה' אֶ חָ ד ו ְּׁשמוֹ אֶ חָ ד".

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
במסגרת נושא החודש בשכבת ח' התקיים חצי יום עיון בנושא "גבורה" .היום נפתח בסיפורה של הגברת בת
שבע הופרט ,אמו של דרור ויינברג הי"ד .לאחר מכן התלבטו הבנות בשאלות של בחירה והתמודדות בעזרת
פעילות של קפה דילמה שהכינו המדריכות .בסיום היום הכינו הבנות מחברות מעוצבות שישמשו אותן
לכתיבה על עבודת הגבורה האישית בעקבות סדנא שהעבירו המחנכות .תודה למדריכות חני ,שרה ואמונה
מזל על הסיוע הרב ולרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון היום.

השבוע החל הפרויקט הבין דורי שבו השתתפו תלמידות משכבת ט' .הבנות נפגשו בדיור המוגן "נופי ירושלים"
עם דיירים למפגש בנושא חנוכה שבו עסקו בפעילו יצירתית והיכרות .תודה למדריכה שרה על ליווי הבנות
בפעילות.

השבוע התקיים בוקר כיתה ,לכיתה ט' 4עם המחנכת מירב שלום.

השבוע בלשמה ט' הבנות שמעו שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג שעסקה במציאת הטוב הטמון בכל אחת
והוצאתו מן הכוח אל הפועל בעשייה יומיומית .פעילות המדריכות עסקה בהקרבה למען הפרט והכלל
והוקדשה לשחרורו של יונתן פולארד מן הכלא האמריקאי .לאחר ארוחת הערב הבנות נהננו מסדנאות יצירה
ותכשיטנות חווייתיות.

השבוע התקיים מפגש שיח לבנות העולות בשכבה ט' ,בנושא עליה וקליטה בארץ בהנחיית היועצת גילה
ברגר .במהלך המפגש עסק בחווית העליה ואתגריה.
בנות שכבת י' השתתפו בסדנא יצירתית בנושא נתינה כחלק מליווי תכנית המחויבות האישית שהעבירה להן
המורה ענת בזק.

שכבות י"א-י"ב מגמת ביוטכנולוגיה ,יצאו ביום רביעי למעבדות בל-מונטה באוניברסיטה העברית.
הבנות ביצעו ניסוי בהנדסה גנטית ,למדו על השלבים השונים בתהליך וטעמו מעט מן הכוח הטמון
בביוטכנולוגיה.

בנות שכבת י"ב יצאו לטיול שנתי באיזור אילת .הבנות טיילו בתצפית נחל גשרון ,הר יואש ,הר צפחות ,בריכות
הפלמינגו והר שחמון ,ביקרו במצפה התת ימי ,שמעו את סיפור כיבוש אילת באתר דגל הדיו ונהנו משיט
במפרץ אילת .תודה רבה למשה נוימן על ארגון והובלת הטיול ולמורים המלווים :במשך הטיול כולו -ענת בזק,
אשר שכטר והמדריכה חן ,ולמצטרפים בחלק מימי הטיול -אורית אזוגי ,מגי הרשקוביץ ,הרב שי וייסבורט,
תמר מנחמוב ,נירית ברקוביץ' ,גילה ברגר.

מזל טוב לצוות:
לגילה ברגר להולדת הנכד
ולשירה כהן לרגל נישואיה עם בחיר ליבה אברהם עידו,
יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל
באהבה ואחווה שלום ורעות.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
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שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.
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