ערב שבת קודש פרשת "כי תצא" תשע"ו

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
הכרת הטוב הבסיס לדבקות בקדושת ישראל –

הרב עודד

בפרשת השבוע התורה מפרטת סוגים שונים של אנשים האסורים לבוא

בשל כך מפתיע ,כי לעומת היחס לעמון ומואב ,דווקא לגבי מצריים שגם הם

בקהל ,וביניהם אומרת התורה (דברים כ"ג)"לֹא ָיבֹא ַע ּמוֹ נִ י וּמוֹ ָא ִבי ִ ּב ְקהַ ל ה'

היו כפויי טובה לישראל יש יחס סלחני יותר ,כפי שאומרת התורה בהמשך

שר לֹא ִקדְּ מ ּו אֶ ְתכֶ ם
ּגַם דּ וֹ ר עֲ ִ ׂש ִירי לֹא ָיבֹא לָ הֶ ם ִ ּב ְקהַ ל ה' ַעד עוֹ לָ ם ַעל דְּ בַ ר אֲ ׁ ֶ
שר ָׂשכַ ר ָעלֶ ָ
יך אֶ ת ִ ּב ְל ָעם ֶּבן ְ ּבעוֹ ר
אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָריִם וַאֲ ׁ ֶ
ַּב ּ ֶלחֶ ם וּבַ ּ ַמיִם ַּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבצֵ ְ

ישי
שר ִי ָו ְּלד ּו לָ הֶ ם דּ וֹ ר ְׁש ִל ִׁ
ִית ְב ַא ְרצוֹ ָּבנִ ים אֲ ׁ ֶ
"...לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִּכי גֵר הָ י ָ
ָיבֹא לָ הֶ ם ִ ּב ְקהַ ל" ומסביר הרמב"ן "וכן המצרים הרחיקם שלשה דורות מפני

ִמ ּ ְפתוֹ ר אֲ ַרם ַנה ֲַריִם" וממשיכה התורה ומוסיפה "לֹא ִת ְדר ֹׁש ְׁשל ָֹמם וְ טֹבָ ָתם
ָּכל יָמֶ ָ
יך ְלעוֹ לָ ם".

שהיינו גרים בארצם ונמלטנו עמהם בימי הרעב בכבוד שעשו לאבינו

הרמב"ן מסביר כי שני טעמים נאמרו בפסוק כנגד שני חטאים שונים ,עמון

והמליכו עליהם ממנו קצין ומושל"

לא קדמו את בני ישראל בלחם ומים ,ומואב שכרו את בלעם לקלל את

כלומר ,נכון שגם המצרים היו כפויי טובה לישראל ,אבל לנו אסור להיות

ישראל ,וממשיך הרמב"ן וכותב "והנראה אלי כי הכתוב הרחיק שני האחים

כפויי טובה כלפיהם לאחר שהיינו גרים בארצם ,ובזכות הכבוד שנתנו ליוסף.

האלה שהיו גמולי חסד מאברהם שהציל אביהם ואמם (לוט ובנותיו) מן החרב

ולמרות שהשתעבדו בנו ,עדיין נתנו לנו אכסניה בארצם ועלינו לזכור זאת

והשבי (בראשית י"ד ט"ז) ובזכותו שילחם ה' מתוך ההפכה ,והיו חייבין

ולהכיר להם טובה .לכן ביחס למצריים מצד אחד ,בשל כפיות הטובה כלפי

לעשות טובה עם ישראל והם עשו עמהם רעה ,האחד שכר עליו בלעם בן

ישראל הם אסורים לבוא בקהל ובשל כך שאנו חייבים להן טובה "דור

בעור והם המואבים ,והאחד לא קדם אותו בלחם ובמים" .ממשיך הרמב"ן

שלישי יבוא להם בקהל"

וכותב "טעם לא תדרוש שלומם וטובתם ,כאומר אע"פ שהם בני משפחתכם

מרן הרב קוק זצ"ל מלמד אותנו עד כמה מידת הכרת הטוב היא מרכזית וח־

ואברהם אביכם אהב את אביהם כאח לו יונק שדי אמו ,לא תהיו אתם לו
כאחים דורשי שלום וטובה כי הם הפרו ברית אחווה ותהיה מופרת לעולם".
כלומר היחס המחמיר שאינו מאפשר לעמוני ומואבי לבוא בקהל ה' עד עולם
ושאסור לדרוש שלומם וטובתם ,נובע מכפיות הטובה שנהגו עמים אלו עם
ישראל ,לומר לנו כי מי שאין בו מידה של הכרת הטוב ,איננו ראוי לבוא
בקהל.

רשעם אשר עשו עמנו רעות רבות וצרות אבל לא יתעב אותם לעולם בעבור

שובה ,וכותב (מוסר אביך ב' ג') "הכח של הכרת טובה הוא כח גדול בנפש,
שכפי מעלת טהרתה יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל וכפי מה שהאדם שלם
בדעתו מתמלאה התרשמותו ממנו".
נזכה כולנו להיות מכירי טובה וגומלי טובה כמעלתם של ישראל קדושים.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
שנת הלימודים בשכבת י"ב נפתחה ביום א' ,ח' באלול ( )11.9במפגש סיכומי המסעות אליהן יצאו בנות השכבה (מסע פולין ומסע משואה לתקומה) עם המחנכות
וצוות המסעות.
את המפגש הנחה ראש האולפנא ,הרב עודד .הבנות והצוות שיתפו בחוויות ,בקשיים ובתובנות שעלו במהלך ובעקבות המסעות.
מיד לאחר מכן פגשו הבנות את הגב' נתי פרידמן ,רכזת החסד באולפנא ,שהדריכה את הבנות בחובותיהן ובאפשרות לפעילות חסד בשנת הלימודים הנוכחית.
הן הכירו נציגה מטעם "עזר מציון" שהציגה את הארגון ועודדה את הבנות להתנדב ולעזור במסגרתם.
את פתיחת השנה המשיכו הבנות בהרמת כוסית חגיגית ובכיבוד קל (מעשה ידי המחנכות) עם מחנכות השכבה כולן .מיד לאחר מכן פגשו הבנות בכיתותיהן את

המחנכות החדשות .תודה לרכזת השכבה ,נירית ברקוביץ' ולמחנכות ,רחל גולד ,חנה בן דוד וחנה חן.

סיור שכבה ח'
ביום חמישי יצאה שכבה ח' בעקבות הרב אריה לוין זצ''ל.
בסיור ,הבנות למדו על דמותו המיוחדת ועל גמילות החסדים שלו.
תודה רבה למורות שהשתתפו בסיור :הודיה שטרנברג ,רחל גרינבוים ,תהילה כץ ושרון פסטרנק.

סיור שכבה ז'
בנות שכבת ז' יצאו לסיור בבתי הכנסת ברובע היהודי בנושא "תפילה" .הבנות ביקרו במתחם ארבעת בתי הכנסת ובבית כנסת החורבה ,שמעו שיחה מפי ראש
ישיבת הכותל ,הרב ברוך וידר וסיימו את הסיור בתפילת

מנחה בכותל .תודה רבה לרכזת השכבה שירה פרידמן על

ארגון היום ולמחנכות השותפות :יהודית מושקוביץ,

עליזה ונמק ושרה ריבלין.

השבוע השתתפו בנות שכבת ט' בפעילות היכרות עם מחנכות השכבה .הפעילות נפתחה בתפילה שכבתית משותפת ,לאחר מכן הבנות צפו בסרטון שהכינו
המחנכות ונחשפו לפרויקטים השונים שילוו את השכבה בשנה זו .תודה למחנכות השכבה מגי הרשקוביץ ,מיטל בירמן ,אמונה הוד ואורית גלילי על ארגון
הפעילות.
חלק מבנות האולפנא צפו בסרטו של הרב זאביק הראל "ריח טוב מבגדד" על הבן איש חי זצ"ל שהשבוע חל יום פטירתו.
כמדי שנה נפתחה השבוע המדרשה לבנות שכבות י"א-י"ב .במסגרת המדרשה משתתפות בנות הבוחרות ללמוד לימודי קודש מעבר לשעות הלימודים.
הן משתתפות בסדנת חסידות ושומעות את שיחותיהם של הרב אוהד ארנפלד והרב מיכאל שיינפלד.
כהכנה לימים הנוראים יצאו בנות י"א 5לאמירת סליחות במרכז הרוחני "היכל יעקב" מיסודו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצו"קל.
הבנות התארחו בביתה של הרבנית צבי'ה אליהו תחי' שדברה על סגולתם של הימים בהם אנו נמצאים ותבלה בדבריה' על הנהגותיו של הרב וגדולתו ועל הזכות
להקים בית של תורה.
הבנות שמעו סיפור אישי על מציאת "תפילת הרב" מפי ר' יוסף עוזרו ומקרובו של הרב.
הייתה זו חוויה מרוממת מרגשת ומעצימה .הבנות נפרדו מהרבנית בברכה אישית לשנה טובה וברוכה לכל תלמידה.
תודה רבה למחנכת הכיתה נאווה ועקנין על היוזמה וליווי הבנות וליועצת האולפנא גילה ברגר שהצטרפה למפגש.

קבלת שבת
יישר כח לבנות השמינית אשר ארגנו קבלת שבת לבנות האולפנא ,בשירה ,בכיבוד ובדברי תורה.

מזל טוב לצוות:
לנעמה סויסה לבר המצוה של הבן
ולרחל האריס להולדת הבן.

ערב היכרות להורים עם צוות ההנהלה והמחנכות
הורים יקרים,
ביום שני ט"ז באלול ( )19/09/2016בשעה  22:30 – 19:30יתקיים
אי"ה ערב היכרות להורי כלל תלמידות האולפנא.
על סדר היום:
מפגש באולם הספורט עם ראש האולפנא  -הרב עודד
הרצאה של האנתרופולוג ד"ר תמיר ליאון  -על האתגר וההתמודדות

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

עם אמצעי המדיה השונים.
מפגש עם המחנכות בכיתות.
בכל שנה אנו רואים חשיבות רבה מאוד למפגש זה להיכרות ולחיזוק

נעמי
ספז

שיתוף הפעולה.

עדינה
לוי

שירה
אלקלעי

השנה נוכחות כולכם חשובה באופן מיוחד.
במהלך הערב תעלה סוגיא חינוכית משמעותית ומרכזית בחיינו ובחיי

ליאת
דיקן

בנות האולפנא.

נאיה
גבט

נועה
עובדיה

רננה
סימינובסקי

אנו מעוניינים לשמוע את דעתכם בסוגיא ,כדי לגבש מדיניות אחידה.
ברוכים תהיו

לאה
עמיאל

דינה
חגג

אליה
לייטנר

תמר
דיסקינד

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שירה
ספיר

חוי
פורת

