ערב שבת קודש פרשת בא התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"כי אני הכבדתי את לבו" – הרב עודד
בתחילת פרשת בא אומרת לנו התורה "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי
אתתי אלה בקרבו" (שמות י' א') ובהמשך הפרשה "ויחזק ה' את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל" (שמות י' כ') .רעיון
הכבדת לב פרעה מלווה אותנו לאורך המכות כבר מפרשת וארא כפי שנאמר "ואני אקשה את לב פרעה" (שמות ז' ג') .
וצריכים להבין מה משמעותו ,שהרי עקרון הבחירה החופשית הוא אחד מהעיקרים בתורה כמו שנאמר "החיים והמוות נתתי
לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים" (דברים ל' י"ט) .ובחז"ל "אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (בבלי
ברכות לג ע"ב) וכן "הכל צפוי והרשות נתונה" (אבות ג' ט') וכך כותב הרמב"ם במורה נבוכים (חלק ג' י"ז) "יסוד תורת משה
רבנו עליו השלום וכל ההולכים אחריה היא שהאדם בעל יכולת מוחלטת [ ]...שיהא האדם בעל יכולת על כל אשר יחפוץ או
יבחר ממה שיש לו יכולת עליו ,וזה יסוד שתודה לה' לא נשמע כלל באומתנו הפכו" .ואם כן כיצד נשללה הבחירה מפרעה?
ויותר מכך ,כיצד הקב"ה מעניש את פרעה ואת המצרים כפי שנאמר כבר לאברהם בברית בין הבתרים "ויאמר לאברם ידע
תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי" (בראשית ט"ו י"ג),
על מעשה שלא הייתה להם בחירה עליו.
הסברים שונים ניתנו לעניין זה ,ונראה לבאר שהכבדת לב פרעה ,לא הייתה על ידי התערבות על טבעית של הקב"ה ,אלא
הקב"ה מראה לפרעה את העולם ואת המציאות באופן שפרעה יכול להתעקש ולא לראות את יד ה' .אנו יודעים שהעולם
לשון העלם ,אפשר לראות בכל דבר את מעשה ה' ואפשר להתעקש ולהכחיש חלילה את מציאות ה' .הכבדת לב פרעה לפי
זה ,משמעה כי הקב"ה מופיע בעולם באופן שמאפשר לפרעה ולרשעים להמשיך ולהתעקש בכפירתם.
אפשר לראות דוגמה נוספת לכך אצל סיחון מלך האמורי .בפרשת חוקת (במדבר כ"א כ"א) נאמר "וישלח ישראל מלאכים אל
סיחן מלך האמרי לאמר אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך ולא
נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו" ובפרשת דברים (ב' ל') נאמר "ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה ה' אלקיך
את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה"
כיצד הקשה ה' אל לב סיחון? סיחון רואה כיצד מלך אדום מסרב לבקשתם של ישראל לעבור בגבולו ויוצא מולם "בעם כבד
וביד חזקה וימאן אדום נתון את ישראל עובר בגבולו ויט ישראל מעליו" (במדבר כ' כ') וכן אצל עמון ומואב (דברים ב' י"ח)
וסיחון מקבל את הרושם המוטעה שבני ישראל חלשים ומפחדים להתעמת עם אדום עמון ומואב ,וכך הוא מקבל את האומץ
לצאת ולהילחם עם בני ישראל.
מה שסיחון לא יודע ,שהסיבה שבני ישראל מוותרים על מאבק מול אדום עמון ומואב היא לא בגלל חולשתם אלא מפני
שהקב"ה ציווה כך את בני ישראל .כפי שכתוב בספר דברים ביחס לאדום "אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר
וייראו מכם ונשמרתם מאד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר"
(דברים ב' ה') וביחס למואב "ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני
לוט נתתי את ער ירשה" (דברים ב' ט') ובהמשך ביחס לעמון "אתה עבר היום את גבול מואב את ער וקרבת מול בני עמון
אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה" (דברים ב' י"ט) .סיחון לא יודע מכל
הציוויים הללו ולכן היה לו האומץ להילחם בישראל וליפול בידם.
כך אצל פרעה ,הקב"ה נגלה אל כל העולם כולו ,ומי שרוצה להתעקש יכול" .בדרך שאדם רוצה לילך ,מוליכים אותו"

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
לבנות כיתה ח' התקיימה בשבת פרשת וארא ,שבת שכבה באולפנא .את השבת כיבדו בנוכחותם הרב נעם קדושים
ומחנכות השכבה עם בני משפחותיהן .השבת הצטיינה באווירה מרוממת ושמחה ,ובעזרה ושיתוף פעולה של בנות השכבה
בהכנות ובמהלך השבת .תודה לרכזת השכבה רות לבנברג על ההשקעה הרבה בארגון השבת ולמחנכות תהילה כץ ואסתי
אנסבכר על הסיוע והשותפות.
בנות כיתה ז' 4יצאו להתנדבות של אריזת מצרכי מזון למשפחות נזקקות באגודת אפרת ,ולאחריה קיימו בוקר כיתה אצל
המחנכת יהודית מושקוביץ.
בכל אחת מכיתות ח' התקיים השבוע בוקר כיתה לכבוד רח' שבט .בנות כיתה ח' 1קיימו משחק "המרוץ למיליון" ברחבי
האולפנא ,בנות כיתה ח' 2התארחו בבית התלמידה שירה זנזורי ברמות ושיחקו גם בפארק רמות הסמוך ובנות כיתה ח'3
התארחו בבית התלמידה נעמי לוין וקיימו הפעלה גם בגן סן סימון .בכל הכיתות נהנו הבנות מארוחה משותפת ומאווירה
נעימה ומשחררת .תודה למחנכות השכבה רות לבנברג ,אסתי אנסבכר ותהילה כץ על ארגון וליווי הפעילות המהנה.

בנות שכבת י' קיימו אף הן פעילויות כיתתיות לכבוד ר"ח שבט שכללו הפעלות וארוחות צהריים מושקעות .בנות כיתה י' 4התארחו
בבית המחנכת הודיה ירוסלביץ' לארוחת ערב ושאר בנות השכבה קיימו את הפעילות ברחבי האולפנא.
רב תודות לכל אנשי הצוות שהמליצו על ספרים .תודה מיוחדת לתלמידה חוה הרמן מכיתה ט' שהסריטה וערכה את הסרטונים בכישרון
רב ולעוזרות שלה נעמי חלפון ורעות מלניק ,וכן לכל התלמידות שעזרו והשתתפו בקטעי המשחק .תודה לספרנית מלכה על תכנון
והובלת המיזם ,למורה איילת וידברג שהפיקה את קטעי המשחק ,למורה זיוה קוסופסקי על הנחיית האירוע ולאיתי איש המחשבים
שעזר רבות עם הארגון הטכני.
בשבת הקרובה תתקיים בע"ה שבת אולפנא לבנות כיתה ט' .לקראת השבת קיימו המחנכות אירוע פתיחה ובנות השכבה עסקו בהכנות
רבות .השבת תכלול סמינריון שיחל כבר בשעות הבוקר ביום שישי ויסתיים באירוע חגיגי במוצ"ש.
במסגרת תוכניות עידוד הקריאה קיימה הספרנית מלכה שוויגר יחד עם צוות המורות לספרות שני אירועים של פתיחה ל"מצעד
הספרים" ,הראשון לשכבות ז'-ח' והשני לשכבות ט'-י'" .מצעד הספרים" היא תכנית לפרסום ספרים ועידוד קריאה אשר בשיאו אירוע
בחירות לספר האהוב ביותר .מורות ואנשי צוות שונים הופיעו לפני הבנות והמליצו על ספרים שאהבו וכן הופיעו מורים והמליצו
בסרטונים שהוסרטו לכבוד האירוע .בנוסף צפו הבנות בקטע משחק של ראיונות עם דמויות מהספרים .כרזות על ספרים הוצגו בכניסה
לאולם ותלמידות רשמו את המלצותיהן על לוח מיוחד .מורים ותלמידים התרגשו מהאירוע שכולו הוקדש כאמור לעידוד קריאת ספרים.

'
נציגות "הקהל" של מועצת התלמידות

בנות שכבת י"ב הצטרפו ליוזמה של

בנות שכבת י"א פינקו את בנות

בשיתוף החמ"ד קיימו השבוע פעילות

משפחת שעאר להנצחת בנם גיל-עד הי"ד

האולפנא בעוגיות ובתה לכבוד ראש חודש

בכיתות ט' וי' שבה דנו והחליטו מה יהיו

בהכנת דברי מאפה ביום הולדתו .הבנות

שבט והפסטיבל הקרב.

הנושאים שלדעתם החמ"ד צריך לדון בהם

הכינו עוגיות וחילקו אותן בשכבות השונות

בועידת הקהל השנתית .מבין הנושאים

לבנות האולפנא ,מתוך מטרה לעודד בנות

שנידונו היו אמונה מתוך בחירה ,הקשר

נוספות להצטרף למיזם.

לארץ ישראל ,חיזוק הקשרים בין מגזרים
ועוד .תודה לתלמידות שירה גרוסי ,עדי
גמליאל ועדינה כהן על העברת הפעילות.

משפחת האולפנא שולחת את תנחומיה למורה רחל קינרייך
ולבני משפחתה
עם פטירתו של בעלה ואבי המשפחה הרב אליהו ז"ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו
לדאבה עוד.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שילת
צדוק

נעימה
פולק

עדי
גמליאל

לאה
לומברוזו

אביטל
פורמנסקי

טל
אמזלג

יעל
בורנשטיין

דליה
פרידמן

יעל
יזרעאל

ספיר
כפיר

מלכה
גרפסטין

שרה
שטייניץ

שבת שלום,
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

עטרה
לויאן

רוחמה
כהן

אלישבע
מדיוני

רחל
וינברגר

רבקה
קרשטיין

קשת
קלינגר

רחל
וולף

