ערב שבת קודש פרשת "כי תבוא" תשע"ו

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יתנִ י" –
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ָ
"ש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי ָע ִׂש ִ
ָׁ

הרב עודד

בפרשת כי תבוא ,מצווה עלינו התורה על ביעור מעשרות (דברים ,כ"ו)
ִּ
שר וְ נ ַָת ּ ָתה
ישת ְׁשנַת הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
שר אֶ ת ָּכל ַמ ְע ַׂשר ְּתבו ָּא ְת ָך ַּב ּ ָׁשנָה הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
"כי ְתכַ ּ ֶלה לַ ְע ֵׂ

על כן כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בווידוי העוונות ,כן יש גם כן

לַ ּ ֵלוִ י לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ ַא ְל ָמנָה וְ ָא ְכל ּו ִב ְׁש ָע ֶר ָ
יך וְ ָׂשבֵ עוּ" משמעות המצווה היא ,כי

תועלת לפרקים קבועים ,שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כל כך כווידוי של

במידה ויש ברשותנו תרומות ומעשרות שטרם העברנו ליעדם ,עלינו לעשות

החטאים ,כדי שלא יזוח עליו לבבו ויהיה נוטה לעצלה ולגאווה ולשריריות

זאת עד לשביעי של פסח של השנה הרביעית והשביעית למניין השמיטה.

לב .אבל לפרקים תמצא תועלת לעבדי ה' ישרי דרך גם כן בווידוי המצות,

אולם יחד עם מצוות הביעור ,התורה מצווה עלינו גם על ווידוי מעשרות,
(דברים ,כ"ו י"ד) "וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ִ ּב ַע ְר ִּתי הַ ּק ֶֹד ׁש ִמן הַ ַּביִת וְ גַם נְ ַת ִּתיו

למען ישמח בהם בלבבו ויחזק אורחות חייו בדרך ה'."...
לפי ביאורו של הרב קוק ,כשם שאנו מצווים להיות בעלי ביקורת עצמית,

יתנִ י לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יך
שר ִצ ִּו ָ
לַ ּ ֵלוִ י וְ לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ ַא ְל ָמנָה ְ ּככָ ל ִמ ְצו ְָת ָך אֲ ׁ ֶ

להכיר בחטאים ,להתוודות עליהם ולשוב מהם בתשובה שלימה ,כך יש

וְ לֹא ָׁשכָ ְח ִּתי לֹא ָאכַ ְל ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּבטָ מֵ א וְ לֹא נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
יתנִ י הַ ְׁש ִקיפָ ה ִמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ְׁש ָך
שר ִצ ִּו ָ
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
ְלמֵ ת ָׁש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי ָע ִ ׂש ִ

חשיבות שמידי פעם יזכיר אדם לעצמו את מעשיו הטובים וישמח בהם ועל
ידי כך יתחזק בעבודת ה' ובאורחות חייו.

שר
שר נ ַָת ּ ָתה לָ נ ּו ַּכאֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל וְ אֵ ת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
ִמן הַ ּ ָׁש ַמיִם וּבָ ֵר ְך אֶ ת ַע ְּמ ָך אֶ ת י ְ ׂ

הגרי"ד סולוביצ'יק ,הולך גם הוא בדרך דומה ,ולומד ממצוות ווידוי

נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ב ֵֹתינ ּו אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש" .פירוש המצווה הוא ,שלאחר הביעור
אנו מצווים לעמוד ולהכריז כי "לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ לֹא ָׁשכָ ְח ִּתיָׁ ...ש ַמ ְע ִּתי

מעשרות ,כי ישנם שני יסודות לתשובה .האחד" ,הכח הגנוז באדם להאשים את
עצמו "...והשני" ,הכושר הרב של כל יחיד לטהר את עצמו ...יסוד שני חשוב

יתנִ י" ויש לתמוה מהו הצורך בהכרזה זו
שר ִצ ִּו ָ
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי ָע ִ ׂש ִ

כראשון .האדם אינו מסוגל לבוא לידי תשובה אם אין בו האומץ להאשים

שאדם כביכול מכריז על מעשיו שהם טובים .ומדוע חז"ל קוראים לנוסח הזה

ולגנות את עצמו ...מאידך גיסא ,אין לתאר הכרת החטא וקבלה להבא ,אם

ווידוי מעשרות ,הרי המושג ווידוי מוכר לנו בדרך כלל בהקשר של חטאים

אין לו לאדם אמונה בסגולות היצירה שלו ואיננו מאמין בכישרונותיו ובכוחות

יש אוֹ ִא ּ ָׁשהִּ ,כי יַעֲ שׂ ּו ִמ ָּכל חַ ּטֹאת
"א ׁ
ועוונות ,כפי שכתוב (במדבר ה' ו' –ז') ִ

הנפש שלו שיסיעו בידו לקדש את עצמו .אם אדם סבור שהוא חסר ישע וממילא

שר ָעשׂ וּ"
אתם אֲ ׁ ֶ
הָ ָא ָדם ִל ְמעֹל ַמ ַעל בה' וְ ָא ְׁש ָמה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא וְ ִה ְתוַדּ ּו אֶ ת־חַ ּ ָט ָ

משועבד לכוחות טבע מכניים ,אם אינו משוכנע בחירות המעשה של האדם,

מרן הרב קוק בספרו עין אי"ה (ברכות חלק ב' על המשנה במעשר שני) לומד

הרי איננו מסוגל לחוש את אשמתו" לדברי הגרי"ד ,אין אפשרות לשוב

ממצווה זו רעיון עמוק וחשוב "על כן נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך

בתשובה ללא יכולתו של האדם להכיר בחטאיו ולקבל אחריות על מעשיו,

האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על המעשה הטוב אשר עשה

וללא האמונה של האדם בעצמו ובכוחותיו ,שהוא איננו חסר אונים אל מול

וכפי המידה הראויה לחזק לבבו בעבודה ,ולשמח נפשו בפעלי יושר כתורה

החטא אלא בעל בחירה חופשית ובעל עוצמות ויכולות להצליח ולהתמודד אתו.

וכמצווה ,ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא שמחה ושלווה,

ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
באולפנא הוחלט על מהלך של דיון וחשיבה לגבי השימוש בסמארטפונים והשלכותיהם .במסגרת המהלך הוזמן ד"ר תמיר ליאון ,אנתרופולוג יישומי מומחה לתרבות
הנוער ,להסביר ולספר מניסיונו וממחקריו על "דור המסכים" בפני ההורים ,בערב ההיכרות ,ובפני שכבות ט' -י"ב .בנות שכבות ז' -ח' שמעו שיחה בנושא מפי הרב
אלי שיינפלד .בשלב הבא תוקם ועדה שתורכב מהנהלת האולפנא ,צוות המורים ,הורים מתנדבים ונציגות התלמידות שתדון בהשלכות המעשיות ובמדיניות של
האולפנא כלפי השימוש ב"טלפונים החכמים".
השבוע שמעו בנות כיתה ט' שיחה מפי הגב' חנה פרסוף מבית האבות נופי ירושלים .בשיחה הוצג בפני הבנות פרויקט החסד השנתי של השכבה  -הפרויקט הבין-
דורי .בפרויקט זה הבנות מתנדבות במהלך השנה בבית האבות נופי ירושלים ומלוות את הדיירים בבית האבות ביצירה ובפעילות לקראת החגים השונים .תודה לגב'

ביום ג' נפגשו בנות השמינית עם ורד ,נציגה מטעם משרד הביטחון שחשפה את הבנות ופרסה בפניהן את האפשרות
לשירות לאומי משרדי בטחוני.

הגב' חנה פרסוף

חנה פרסוף על השיחה.

השבוע ביקרו בנות מגמת אמנות בתערוכת פיקסו במוזיאון ישראל.

יום עיון לשכבת י' " -הכח לבחור"
במסגרת יום העיון הבנות שמעו שיחה מפי הרב מילוא שדיבר על העוצמה והיכולת שיש בכל אחד מאתנו לחולל שינוי וצמיחה בעיקר בעת זו של הימים הנוראים.
הבנות מאד נהנו והפנימו את הדברים .בהמשך הן שמעו שיחה מפי הגב' רונית שוקר אשר שיתפה את הבנות במסע חייה ,שהיה רצוף בהתמודדות בגדר של "כי
נפלתי קמתי" .רונית הייתה ממקימי הישובים,שבות רחל" ו"אחיה" .התמודדה עם אובדן קשה ואעפ"כ ממשיכה לצמוח ולהצמיח .הבנות יצאו משיחה זו בתחושה של
התרוממות וחיזוק אמוני.
בהמשך היום נסענו לתפילה בקבר רחל אמנו שלאחריה נערכה התוועדות של שירי נשמה בליווי נגינה .הבנות יצאו מיום זה בתחושה של התרוממות רוח ורצון
להיטיב .תודה לרכזת השכבה רבקה טרופ ולמחנכות השכבה שליוו את הבנות לאורך היום.

ח"י באלול
ביום ד' ,ח"י באלול יזמו בנות השכבה הרקדה סוחפת לבנות שכבות ט' וי"א לכבוד היום בו ירדו לעולם נשמותיהם הגדולות של הבעש"ט והאדמו"ר
הזקן  -בעל התניא .את אווירת השמחה סיימו השבוע הבנות ביום ה' ,בקבלת שבת של שירה ונגינה בניצוחן הבלעדי.

מזל טוב לצוות:
לרחל קינרייך לאירוסי הבת,
לרחל עמנואל לאירוסי הבן,
לשרה עוז להולדת הבן
ולדבי שטיינברגר להולדת הנכד.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

דבורה
קוסובסקי

עליזה
נוסבאום

הלל
דהן

אריאלה
רוטר

נעם
מזוז

ליוויה
גולדבלט

נעה
אלקיים

אושרית
צדוק

מוריה
אזולאי

קרן
המלבורגר

אוריה
זקן

מיטל
כהן

רעות
גלינסקי

דנה
סוויסה

אודיה
ואנר

יעלה
סגל

ליאורה
משיח

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

איילת
ווימפפהימר

