ערב שבת קודש פרשת חיי שרה התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ּומ ְׁש ָּפט"  -יעקב אנסבכר
"ּכי יְ ַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה' ַל ֲעׂשֹות ְצ ָד ָקה ִ
ִ

ׁשי ָה ִעיר
ׂה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהםִ .ה ּנֵה ָאנ ִֹכי נִ ָּצב ַעל ֵעין ַה ָּמיִם ו ְּבנוֹת ַאנְ ֵ
ֹּאמר ד' ֱאל ֵֹקי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ַה ְק ֵרה נָא ְל ָפנַי ַה ּיוֹם ַו ֲע ֵש
"ַוי ַ
יך ַא ְׁש ֶקה א ָֹת ּה ה ַֹכ ְח ָּת ְל ַע ְב ְּד ָך ְלי ְִצ ָחק
ְא ְמ ָרה ְׁש ֵתה ְוגַם ְּג ַמ ֶּל ָ
ְא ְׁש ֶּתה ו ָ
יה ַה ִּטי נָא ַכ ֵּד ְך ו ֶ
ׁשר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֲר ֲא ֶ
י ְֹצאֹת ִל ְׁשאֹב ָמיִם .ו ְָהיָה ַה ַּנע ָ
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י".
ָׂ
ו ָּב ּה ֵא ַדע ִּכי ָע ִש
יך ַא ְׁש ֶקה" כמענה לבקשת השתייה ,תהיה
"ש ֵתה ְוגַם ְּג ַמ ֶּל ָ
מדוע בחר אליעזר עבד אברהם דווקא בניסיון זה ,שהנערה שתאמר ְׁ
הכלה המיועדת ליצחק?
כותב על כך האלשיך הקדוש" :והנה לכאורה יתכן ,כי למה שמידת אברהם היה להכניס אורחים ומאכילם ומשקם ומצוה את
בניו לעשות כמעשהו ,על כן לא יבצר מבת זוגו של בנו להדמות אליהם ,על כן ניסה בויתור הכנסת האורח הבא אליהם".
כלומר מדגיש לנו האלשיך הקדוש את החשיבות של הכנסת אורחים במשפחתו של אברהם .זו הייתה תכונתו והתנהגותו של
ֲריו
ְאת ֵּביתוֹ ַאח ָ
ׁשר י ְַצ ּוֶה ֶאת ָּבנָיו ו ֶ
"כי י ְַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען ֲא ֶ
אברהם .אברהם מעוניין שבנו ,משפחתו והדורות הבאים ימשיכו בדרך זוִּ ,
ׂוֹת ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְׁש ָּפט" ,ולכן אליעזר עבד אברהם מחפש כלה מתאימה לכך.
ְש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך ה' ַל ֲעש
ׁ
וָ
אבל האלשיך הקדוש לא מסתפק בכך ומפנה את תשומת לבנו לכך ,שאליעזר בבקשה ובתנאי שהוא מציב ,מזכיר ומדגיש
את יצחק "א ָֹת ּה ה ַֹכ ְח ָּת ְל ַע ְב ְּד ָך ְלי ְִצ ָחק" ,כלומר זה לא רק עבור אברהם ודרך חייו ,יש כאן דגש כלפי יצחק ,וכך אומר האלשיך
הקדוש "עוד יתכן ,באשר נשים לב אל אומרו 'אותה הוכחת לעבדך ליצחק' ,שייחס הדבר ליצחק ולא לאברהם כאשר עשה בכל
שאר הענין ,והוא כי ביצחק מצינו במדת צדקו להוסיף מעצמו יתרון במעשים טובים יותר על הנאמר אליו ,כמו שאמרו רבותינו
ז"ל (בראשית רבה נה ,ד) על 'ויהי אחר הדברים והאלהים נסה וכו''; אמרו רבותינו ז"ל :אחר דברים שבין יצחק
וישמעאל ,שאמר לו ישמעאל אני צדיק ממך שנמלתי בן שלש עשרה שנה ולא עכבתי ,ואתה בן שמנת ימים ואולי אם היית
גדול היית מעכב .והשיב לו יצחק :ואני אין צריך לומר שלא הייתי מעכב בזה ,אלא אפילו היה הקב"ה גוזר לשחוט אותי לא
הייתי מעכב  -נמצא מעדיף על הטובה שאומרים לו.
מדגיש האלשיך ,הבחינה במקרה של יצחק צריכה להיות כפולה ומכופלת ,היות ויצחק "מוסיף מעצמו יתרון במעשים טובים",
ולכן אליעזר אומר "אותה הוכחת לעבדך ליצחק" ,אשתו לעתיד של יצחק צריכה להיות בעלת מידת חסד ונדיבות מעבר לרגיל,
לא רק שתציע שתיה אלא אף את הגמלים היא תציע להשקות .מידת החסד והנדיבות באבות ובאימהות האומה הייתה דרך
חיים אותה הם הנחילו לדורות הבאים" ,ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל רחמנים ,בישנים וגומלי חסדים".

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבות ט'-י"ב יצאו לשבת האולפנא המסורתית באולפנת כפר פינס.
הנושא שנבחר לשבת היה "עין טובה" .במהלך השבת שמענו שיחות מהרב עודד
ומפיה של אורחת השבת ,אלישבע חי אפרתי שסיפרה לבנות את סיפורה המרגש
ודברה על כך שכל אדם הינו משמעותי בכל נקודה שבה הוא עומד בחייו ,ועל עין
טובה בתורתו של רבי נחמן מברסלב .הבנות נהנו מהשהות המשותפת ,ממפגש עם
המחנכות ,מעונג שבת ,ומאווירה מיוחדת ומשפחתית.
בסיומה של השבת התקיימה הרקדה.
תודה לרכזות החברתיות ,אילת ומלכה על ארגון השבת ,למחנכות השמינית :רכזת
השכבה חוה ליכטנשטיין ,אורית אזוגי וקרן איפרגן על הובלת השמינית שהנהיגה
שבת שמחה ומרוממת ,למחנכות ,לרב כץ ,לגילה ברגר ,למדריכות שושנה וחביבה
ולבני המשפחות שהצטרפו לשבת זו .למנהל האדמיניסרטיבי חיים מרכוס ולמגי
הרשקוביץ שעזרו מאוד מאחורי הקלעים.
במסגרת נושא החודש" :מעברים" בשכבת ז' שמעו בנות השכבה את שיחתה של
הגב' ציפי רבין ששוחחה עימן על גיל ההתבגרות ועל משמעויותיו השונות
בנות שכבת ז' השתתפו בפעילות  ODTמגבשת ומאתגרת שהועברה על ידי
מדריכות מקצועיות וכלי עזר רבים.

שבת אולפנא פרשת ''וירא''

בנות שכבת י"ב יצאו השבוע למסע 'אבני דרך' .במהלך המסע נחשפו הבנות אל העשייה
למען עם ישראל ומדינת ישראל בעבר ,ונפגשו עם סוגים שונים של עשייה למען העם
והארץ בהווה .הן ביקרו במוזאון אסירי המחתרות בעכו ,בחיזיון בכפר עציון ובהיכל
העצמאות בתל אביב שסימלו את המאבק הקיומי על המדינה,
במוזיאון החאן בחדרה התרשמו ממסירות הנפש של אנשי העליה הראשונה.
נפגשו עם הגב' שולי תורג'מן מהגרעין התורני בעכו ,וקיימו לימוד משותף עם תלמידות
חטיבת ביניים בדרום תל אביב .במהלך המסע עשו הבנות ניווט סלולרי ברחבי תל אביב,
פעילות  ODTומעגל מתופפים .הן לנו בחאן בסוסיא ,ביקרו בבית כנסת
העתיק במקום ,ופגשו את מאיה מורנו שסיפרה על התמודדות ,על כוחות ועוצמה של
בני דורנו .הן הלכו במסלול קצר בדרך האבות בגוש עציון ושמעו את שיחתו של הרב
עודד באתר "האלון הבודד" .את המסע סיימו הבנות בגבעת עוז וגאון ושמעו מנדיה
מטר ומקימי המקום את סיפר הקמת נקודת יישוב חדשה בארץ ישראל בעקבות רצח
שלושת הנערים .תודה לרכזת השכבה חוה ליכטנשטיין ,ולמחנכות אורית אזוגי וקרן
אפרגן על הובלת המסע ,לאילת מרציאנו ,מלכה קינסט ,וגילה ברגר על ליווי המסע.
תודה מיוחדת לצוות המורות שהיה שותף בתכנון המסע  -ענת בזק ,הדס גודמן ,איילת
מרציאנו ומלכה קינסט .תודה מיוחדת למורה הדס גודמן ,שהפכה את תכנית המסע,
מתיאוריה למעשה .יישר כח גדול לכל השכבה ,שהייתה שותפה מלאה בהכנות
לקראת המסע ,ותפקדה באופן מדהים ויוצא מן הכלל .אשרינו שאלו תלמידותינו!

השבוע התחילה תוכנית לשמה לכיתות י' .הבנות שמעו שיחת חיזוק נוכח
המצב מפי הרב גלעד לואיס ,שנטע בהן אמונה בכוחנו ובצדקת דרכנו.
לאחריה היתה פעילות מדריכות ,ובערב ,השתתפו הבנות בסדנת
שוקולד ופרלינים והכינו מארזים יפים לחלוקה לחיילים וכוחות הביטחון על
מנת להביע הערכה ולהודות להם על תרומתם למדינה

בעקבות פיגועי הטרור בשבועיים האחרונים והרצח של החייל אלמוג שילוני הי"ד בתל – אביב ,ושל דליה למקוס הי"ד בצומת
אלון שבות ,התקיים כינוס תפילה וחיזוק באולפנא .במהלך הכינוס שמעו הבנות דברי חיזוק מהרב עודד ומהמחנכת ענת בזק,
רכזת שכבת י' ,שהייתה עדה לפיגוע בצומת אלון שבות.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

אבישג
בר  -חן

הלל
בוטח
איתיה
קליין
רבקה
שלזינגר

תהילה
לוי

אילה
חנה
אורפלי

חן
מרים
אורפלי
אביטל
יעקובוביץ

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

נעמה
רוזנבאום

אורי
שקד
שירה
כהן

אריאלה
בריף

מיכל
לאופר
מירב
גוטליב

