ערב שבת קודש פרשת וישלח התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יש ִע ּמוֹ ַעד עֲ לוֹ ת הַ ּ ׁ ָשחַ ר" –
"וַ ִּי ָ ּו ֵתר יַעֲ קֹב ְלבַ ּדוֹ וַ יֵּאָ בֵ ק ִא ׁ

יעקב אנסבכר

בתחילת פרשת וישלח מתארת התורה את חזרתו של יעקב מבית לבן הוא ומשפחתו לארץ ישראל ,הכנותיו לקראת
הפגישה עם עשו וכמובן הפגישה .לפני הפגישה עם עשו אנו פוגשים את המאבק של יעקב עם המלאך.
יש ִע ּמוֹ ַעד עֲ לוֹ ת הַ ּ ָׁשחַ ר ַויּ ְַרא ִּכי לֹא ָיכֹל לוֹ ַו ִיּ ּגַע
שר לוֹ ַו ִיּ ּו ֵָתר יַעֲ קֹב ְלבַ דּ וֹ ַויּ ֵָאבֵ ק ִא ׁ
" ַויּ ִָּקחֵ ם ַויַּעֲ ִב ֵרם אֶ ת הַ ּנָחַ ל ַויַּעֲ בֵ ר אֶ ת אֲ ׁ ֶ
ְ ּבכַ ף י ְֵרכוֹ ו ּ ֵַת ַקע ַּכף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב ְ ּבהֵ ָא ְבקוֹ ִע ּמו ַויֹּאמֶ ר ַׁש ְּלחֵ נִ י ִּכי ָעלָ ה הַ ּ ָׁשחַ ר ַויֹּאמֶ ר לֹא אֲ ַׁש ּ ֵלח ָ
ֲך ִּכי ִאם ֵּב ַר ְכ ּ ָתנִ י ַויֹּאמֶ ר אֵ לָ יו
ית "...
ִש ָראֵ ל ִּכי ָׂש ִר ָ
ַמה ּ ְׁשמֶ ָך ַויֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב ַויֹּאמֶ ר לֹא יַעֲ קֹב י ֵָאמֵ ר עוֹ ד ִׁש ְמ ָך ִּכי ִאם י ְ ׂ
מי היה אותו מלאך? מה משמעות המאבק של יעקב עם המלאך ? והאם יש קשר בין המאבק עם המלאך למפגש עם עשו?
רש"י מביא את דברי המדרש ואומר שהיה זה שרו של עשו ,רגע לפני המפגש הפיזי של יעקב עם עשו הוא נפגש עם
הביטוי הרוחני ,הכח הרוחני של עשו ,התמודדות עם מה שעשו מייצג מבחינה עליונה .כדי להצליח ולגבור על עשו צריך
יעקב לנצח את הכוח הרוחני של עשו.
הרמב"ן גם הוא מוביל אותנו להתבונן למרחק ,לא רק כאן ועכשיו ,אלא התבוננות לעתיד .המאבק של יעקב מסמל
מאבקים שהעם היהודי יידרש לאורך כל הדורות.
אומר הרמב"ן "וירא כי לא יכל לו  -מלאכיו גבורי כח עושי דברו ,ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו ,כי לא הורשה
רק במה שעשה עמו להקע כף ירכו .ואמרו בבראשית רבה נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו ,זה דורו של שמד.
והענין כי המאורע כולו רמז לדורותיו שיהיה דור בזרעו של יעקב יתגבר עשו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן ,והיה
זה דור אחד בימי חכמי המשנה כדור של רבי יהודה בן בבא וחביריו ,כמו שאמרו ,אמר רבי חייא בר אבא אם יאמר לי
אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקב"ה אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד ,אבל בדורו של שמד איני יכול לסבול ...ויש
דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה ,והכל סבלנו ועבר עלינו ,כמו שרמז ויבא יעקב שלם".
הרמב"ן רואה במאבק של יעקב ביטוי וסמל למאבקים שעברו ועוברים בניו ,בני העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה.
גם בעצם הימים הללו אנו שוב חוזרים ונזכרים במאבקים המתרחשים לנו יום יום ,אנו נפגשים עם הפגיעות היומיומיות,
עם הצער והכאב העצום שהביטוי שלהם בפרשת השבוע הוא הפגיעה בכף ירך יעקב והצליעה כתוצאה מכך .יחד עם
זה מהדהד באוזנינו קולו של אביו השכול של החייל זיו מזרחי הי"ד שנרצח השבוע ,שאמר וזעק ,אנחנו נתאבל ,אנחנו
נבכה ,אבל עם ישראל חי אתם לא תשברו את רוחנו ...בסופו של דבר יגיע הזמן עליו נאמר "ויזרח לו השמש" ,האור
הרוחני של עם ישראל יזרח ,ויתחברו להם הכח הרוחני והכוח הגשמי של עם הנצח ,כפי שיעקב חיבר בין המאבק הרוחני
למאבק הפיזי וזכה יעקב לשלמות שנאמר עליו "ויבא יעקב שלם עיר שכם ,"...כך גם אנו נתגבר על המכשולים ועל
המזיקים ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
לרגל שבתות הארגון בתנועות השונות המתקיימות במהלך חודש כסלו ,ציינו באולפנא יום הצדעה
לתנועות הנוער .המדריכות קישטו את רחבת הכניסה בסמלי התנועות והבנות יכלו לצפות במורים
ובתלמידות מספרים לאיזה סניף היו שותפים .בנות שכבות י'-י"א השתתפו בפאנל בנושא תפקידן
של תנועות הנוער בהשתתפות שירה פלברט ,עוזרת מזכ"ל תנועת בני עקיבא ,עדי כהן ,רכזת הדרכה
במחוז ירושלים בתנועת עזרא ושושנה ציפילביץ' ראש תחום בנות בתנועת אריאל .הפאנל הסתיים
בקריאה משותפת של  3הנציגות על חשיבותן של תנועות הנוער והפעילות בהן.
תודה רבה למדריכות חן ,שרה ,אמונה מזל וחני על ההשקעה המרובה ולרכזות החברתיות אילת ומלכה
על ארגון היום.
על ארגון היום.

בנות שכבת ז' שמעו השבוע בכתות שיחה מפי תזונאית מארגון נטל"י כחלק מהעיסוק הכללי בנושא
מעברים וגיל ההתבגרות.
השבוע בפעילות לשמה :שיחתו של הרב יואל פרנקנבורג עסקה בשאלה מהי גבורה אמיתית ובכך
שגבורה משמעותה להיות פעיל ונוכח בחיים ולא לתת להם לזרום ללא משמעות .פעילות מדריכות
עסקה בלחץ חברתי ובפעילות הערב נהנו הבנות מסדנאות יצירה ותכשיטנות.

בנות שכבת י"א במגמת לימודי ארץ ישראל יצאו בסוף שבוע שעבר לסיור לימודי כחלק מתכנית
הלימודים במגמה .הבנות סיירו בעיר דוד וביקרו באתרים ברובע היהודי מימי בית ראשון.
תודה רבה לשירה מלמד כהן ,מורת המגמה על הארגון והובלת הסיור.

מזל טוב לצוות:
למירי רוזן להולדת הבן.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שירה
הדר

אחינעם
נגר הלוי
דניאלה
הורדס

נועה
אלון

שרית
שרשבסקי

טל אור
ידיד

טליה
גולדבלט

שני
דניאל
חנה
כהן

עליזה
אמבאו

אפרת
אביבי

מרגלית
רוזנשטרק
מלכה
רודאף

טליה אור
טירי

אריאלה
גרין

עליזה
גרוסמן

מלכה
וובר
ברכה
גריינר

שרה
שטרית

שלומית
רובל

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

רינת
שוב

