ערב שבת קודש פרשת כי תבוא התשע''ד

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום
אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם" (דברים כ"ו ב')
פרשת השבוע נפתחת במצוות הביכורים .התורה אומרת" :כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך ,ולקחת מרא־
שית כל פרי האדמה ...והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם".
ההכרה הראשונה שלנו היא שהארץ ופרותיה הם מהקב"ה " -אשר ה' אלוקיך נותן לך".
תפקידו של האדם להכיר זאת ולתת ביכורים -לקחת את הפרי הראשון ,היפה ,שכל כך חיכית לו ולתת אותו-
להעלות אותו למקדש ,לומר בפה מלא -אני יודע שלמרות כל עבודתי הרבה והעמל הרב שהשקעתי -הדבר לא
מתחיל ממני אלא מהקב"ה.
ׁשנִ ים
ׁשׁש ָ
ׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכםֵ ...
ל-ה ָא ֶרץֲ ,א ֶ
נקודה זו מתגלה גם בשנת השמיטה שאנו עומדים בפתחה "-כי ָתבֹא ּו ֶא ָ
ץ--ש ָּבתַ ,לה"
ׁ
ׁש ָּבתוֹן י ְִהיֶה ָל ָא ֶר ַ
ׁש ַּבת ַ
יעתַ ,
ׁשנָה ַה ְּׁש ִב ִ
ּא ָת ּה .ו ַּב ָּ
ת-תבו ָ
ְא ַס ְפ ָּתֶ ,א ְּ
ׁשנִ ים ִּת ְזמֹר ַּכ ְר ֶמ ָך ; ו ָ
ְשׁש ָ
ׁ
ׂ ֶד ָך ,ו ֵ
ִּת ְז ַרע ָש
אחרי כל העמל וההשקעה של שש שנים -אתה מצווה לשבות ולהכיר שיש בעל בית אחר.
וכדברי ספר החינוך " :לכן ציווה ,ברוך הוא ,להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו ,מלבד השביתה בה ,כדי שיזכור
האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה ,לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם ,כי יש אדון עליה ועל
אדוניה ,וכשהוא חפץ הוא מצווה אליו להפקיר".
מצוות הביכורים וכן מצוות השמיטה באות להזכיר לאדם שלמרות העיסוק הרב שלו בחומר ,בעבודת הקרקע,
אל לו לשכוח "כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל " ולא כוחו ועוצם ידו עושה כל זאת.
גבורה זו של שומרי השביעית "גיבורי כח עושי דברו" היא תפקידו האמיתי של האדם בעולם( ..הרב יהודה ולד)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
מחנכות שכבת ט' פתחו את השבוע בפעילות שכבתית להיכרות וגיבוש.
תודה לרכזת אורית גלילי על ארגון הפעילות.
בנות שכבה י' וי"א צפו במופע של הגב' לאה אייזנבך הסובלת מגמגום.
הבנות שמעו על דרך ההתמודדות שלה עם המגבלה ושאבו כוחות ונקודות
למחשבה לקשיים העולים בחייהן.
בנות שכבה י"א יצאו לסיור ערב באזור הקרב על מנזר סן סימון .את הסיור
הדריך אלידע בר שאול אשר סיפר על גדולתם ועוז רוחם של הלוחמים ועל
הכוחות הטמונים באדם לעשות שינוי ולמצוא משמעות לחייהם.

השבוע התקיימה אסיפת הורים ראשונה לשנה זו .ההורים שמעו את דברי הרב עודד ,ואת שיחתו של מר חננאל
רוזנברג בנושא :חינוך בעידן הסמארטפונים .לאחר מכן נערך מפגש היכרות בכיתות עם המחנכות.
בכל הכיתות נערכו השבוע בחירות למועצת תלמידות ובנות המועצה כבר ישבו לפגישה עם הרכזות החברתיות
לקראת הפרויקט הראשון .פרטים בקרוב...

"מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי"
ביום חמישי ,נפתחה בשעה טובה ומוצלחת פעילות המדרשה לבנות י"א י"ב.
למרות פעילות נוספת שהתקיימה ביום חמישי ,ובעיקר בזכות בקשתן של הבנות ,התקיים ביום חמישי ,המפ־
גש הראשון של "מדרשת לשמה" בהשתתפות למעלה מ  -60בנות .בנות נוספות מוזמנות להצטרף למדרשה.
"טעמו וראו כי טוב ה'".

בנות שכבת ח' עסקו בכיתות בה־

בנות שכבת י"ב יצאו השבוע לסיור

לבנות שכבת ז' התקיימה פעילות

כנת כרטיסי שנה טובה ויצאו ביום

ערב בהדרכתו של אלידע בר שאול

יצירתית בנושא "כחומר ביד היוצר".

שלישי לחלק אותם בבית החולים

בעקבות גדולים ואנשי מעלה בבית

הבנות יצרו בחימר ודנו עם המחנ־

"שערי צדק"" ,הדסה עין כרם" וב־

העלמין בסנהדריה.

כות במשמעויות העולות מן הפסוק

שיקומון של "יד שרה" .תודה לר־

הסיור הוקדש למחשבה והכנה לק־

בימי חודש אלול .את הבוקר סיכם

כזת השכבה רות לבנברג ולרכזת

ראת הימים הנוראים.

בדברי תורה ראש האולפנא הרב

ההתנדבות נתי פרידמן על הארגון.

עודד במהלך קבלת השבת המשו־
תפת שנערכה לבנות השכבה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

אוריה
זקן

אושרית
צדוק

ליאורה
משיח

תמר
דיסקינד

שירה
ספיר
רעות
גלינסקי

אורי
נפתלי
דינה
חגג

נעה
אלקיים
חוי
פורת

שחף
גבאי

שיר
נקי

סתיו
מחבר
דבורה
קוסובסקי

שירה
אלקלעי
אילנה
לזר
אודיה
ואנר

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

נעם
מזוז
אביטל
וויל

