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ערב שבת קודש פרשת כי תצא

שבוע טוב מאולפנת חורב
הכרת הטוב ,הבסיס לדבקות בקדושת ישראל – הרב עודד
בפשרת השבוע התורה מפרטת סוגים שונים של אנשים האסורים לבוא בקהל וביניהם אומרת התורה (דברים
ׁשר לֹא ִק ְּדמ ּו ֶא ְת ֶכם
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והרמב"ן מסביר כי שני טעמים נאמרו בפסוק כנגד שני חטאים שונים ,עמון לא קדמו את בני ישראל בלחם ומים,
ומואב שכרו את בלעם לקלל את ישראל ,וממשיך הרמב"ן וכותב "והנראה אלי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה
שהיו גמולי חסד מאברהם שהציל אביהם ואמם (לוט ובנותיו) מן החרב והשבי (בראשית י"ד ט"ז) ובזכותו שילחם
ה' מתוך ההפכה ,והיו חייבין לעשות טובה עם ישראל והם עשו עמהם רעה האחד שכר עליו בלעם בן בעור והם
המואבים והאחד לא קדם אותו בלחם ובמים" וממשיך הרמב"ן וכותב "טעם לא תדרוש שלומם וטובתם ,כאומר
אע"פ שהם בני משפחתכם 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.
בשל כך מפתיע ,כי לעומת היחס לעמון ומואב ,דווקא לגבי מצריים שגם הם היו כפויי טובה לישראל יש יחס סלחני
ישי ָיבֹא ָל ֶהם
ׁשר ִיָו ְּלד ּו ָל ֶהם ּדוֹר ְׁש ִל ִׁ
ִית ְב ַא ְרצוֹ ָּבנִ ים ֲא ֶ
יותר ,כפי שאומרת התורה בהמשך "...לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִּכי גֵר ָהי ָ
ִּב ְק ַהל" ומסביר הרמב"ן "וכן המצרים הרחיקם שלשה דורות מפני רשעם אשר עשו עמנו רעות רבות וצרות אבל לא
יתעב אותם לעולם בעבור שהיינו גרים בארצם ונמלטנו עמהם בימי הרעב בכבוד שעשו לאבינו והמליכו עליהם
ממנו קצין ומושל"
כלומר ,נכון שגם המצרים היו כפויי טובה לישראל ,אבל לנו אסור להיות כפויי טובה כלפיהם לאחר שהיינו גרים
בארצם ,ובזכות הכבוד שנתנו ליוסף .ולמרות שהשתעבדו בנו ,עדיין נתנו לנו אכסניה בארצם ועלינו לזכור זאת
ולהכיר להם טובה .לכן ביחס למצריים מצד אחד ,בשל כפיות הטובה כלפי ישראל הם אסורים לבוא בקהל ובשל כך
שאנו חייבים להן טובה "דור שלישי יבוא להם בקהל"
מרן הרב קוק זצ"ל מלמד אותנו עד כמה מידת הכרת הטוב היא מרכזית וחשובה ,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.

הורים יקרים,
השבוע נפתחה בשעה טובה ,שנת הלימודים ,אחרי חופשה עמוסת אירועים
משמעותיים לעם ישראל.
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בתחילת השבוע ,ערב פתיחת שנת הלימודים ,התכנסו בנות כיתות ז' למפגש
היכרות עם בנות השכבה ,המחנכות והאולפנא .הבנות פגשו את המחנכות,
ונהנו ממשחק גיבוש והיכרות של מבנה האולפנא .תודה לרכזת השכבה
נירית ברקוביץ' ולמחנכות יהודית מושקוביץ ,רחלי גרינבוים ושרה עוז
על ארגון התוכנית.
שנת הלימודים באולפנא ,נפתחה בכינוס חגיגי של בנות כיתות ז' -י"א.
במהלך הכנס ,התקבלו בנות כיתות ז' בשירה ,במחיאות כפיים ובברכות
להצלחה רבה עם כניסתן בשערי האולפנא .לאחר מכן שוחח הרב עודד עם
הבנות על האירועים שחווינו יחד עם כל עם ישראל במהלך החופשה ועל
משמעותם .לסיום ,נערכה קבלת פנים חגיגית לבנות שעלו במהלך הקיץ
מצרפת וארה"ב .הבנות העולות הצטרפו למשפחת האולפנא בשירה,
בריקודים ובחיבוקים .ברכת ברוכים הבאים ואיחולי התאקלמות מהירה
וקלה שלוחים להן ולבני משפחותיהן .תודה רבה לרכזות החברתיות אילת
ומלכה על ארגון הכינוס המרגש.
בנות שכבת ט' התאספו לקבלת שבת שכבתית בארגונן של בנות השכבה.
ביום שישי התאספו בנות שכבת ח' לקבלת שבת.

במהלך הקיץ התקיימו פעילויות שונות באולפנא:
רבות מבנות האולפנא ,שמשו כמדריכות ביום כיף לילדי ארגון בת מלך שהתקיים בקמפוס האולפנא ,ושימחו מאוד
את הילדים ואמותיהן.
כינוס מחוזי של תפילה חיזוק ואמונה ,להצלחתם של חיילי צה"ל ,התקיים באולפנא במהלך מבצע "צוק איתן" בא־
רגונה של עדי גמליאל מכתה י' ,במסגרת פעילותה בנוער הקהל .במהלכו נשאו דברים הרב עודד ,הרב ד"ר אברהם
ליפשיץ – ראש החמ"ד ,והגב' רותי לוי ,אמו של סגן אייל לוי הי"ד שנפל בלבנון בתשנ"ג .יישר כח גדול לבנות הרבות
שהשתתפו בכנס.

המשלחת לפולין של בנות כיתה

בנות שכבת י"ב אשר לא יצאו

בהפסקת הצהרים של יום חמישי,

י"ב ,שבה השבוע לארץ ,לאחר

לפולין ,השתתפו ביום סיור ,בנושא

ארגנו בנות שכבת י"ב קבלת שבת

שהות של שבוע במסע,

"משואה לתקומה" ,במהלכו בקרו

בשירה ודברי תורה לבנות

עוצמתי ,מרגש ומשמעותי ,בעקבות

הבנות במחנה המעפילים בעתלית

האולפנא.

הקהילות החרבות .יישר כח לצוות

ובמוזיאון הפלמ"ח ברמת אביב,

שליווה את המשלחת ,לרב עודד,

בו שמעו על חלקם של

שאף הצטרף במהלך המסע לשבת

ניצולי השואה במלחמת העצמאות

מיוחדת ומרוממת בעיר קראקוב,

ובבניית מדינת ישראל .תודה למו־

לראש המשלחת הרב דוד מוריה,

רה קרן אפרגן וליועצת גילה שליוו

ולמורים המלווים:

את הסיור.

חווה ליכטנשטיין ,רחל עמנואל
ולרב אשר שכטר.
עם שובה של המשלחת לארץ,
התקיים מפגש סיכום של הבנות
והצוות החינוכי.

לכבוד
הורי הבנות בכיתות ח'-י"ב

הנכם מוזמנים למפגש היכרות באולפנת חורב ,שיתקיים אי"ה ביום רביעי,
ט"ו באלול תשע"ד ( ,)10/09/2014בין השעות .20:00 - 22:15
בתכנית:
מפגש עם הרב עודד מייזליש ,ראש האולפנא.
הרצאה מפי מר חננאל רוזנברג – "מחוברים" התבגרות בעידן הסמרטפון.
מפגש כיתתי עם המחנכות.
נשמח בהשתתפותכם ,שהינה חשובה להצלחת עבודתנו החינוכית המשותפת.

לכבוד
הורי הבנות בכיתות ז'

הנכם מוזמנים למפגש היכרות עם המחנכות והנהלת האולפנא ,שיתקיים אי"ה ביום רביעי,
ט"ו באלול ( ,)10/09/2014בשעה  18:00באולפנת חורב.
השתתפותכם במפגש זה חיונית להצלחת עבודתנו החינוכית המשותפת.

מזל טוב לצוות:

לגילה ברגר להולדת הנכד והנכדה ,ולרבקה טרופ לאירוסי הבת.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
ענבר
וינוגרד

נעמי
גולדגור
שירה
הלוי

זוהר
וסרמן
צפייה
פרימן

רינה
גדליה
יסכה
דהן

אליה
לייטנר

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

אורלי
הלסטוק

