ערש"ק פרשת כי תשא ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ָּ

שר ָּכ ָּת ְב ָּת" (שמות ל"ב ל"ב)
אתם וְ ִאם ַאיִן ְמחֵ נִ י נָּא ִמ ִס ְפ ְרך אֲ ֶׁ
"וְ ַע ָּתה ִאם ִת ָּשא חַ ָּט ָּ

בפרשת השבוע ,פרשת כי תשא ,לאחר חטא העגל ,לאחר שמשה ובני שבט לוי
מענישים את החוטאים בחטא העגל ,מתפלל משה לקב"ה כי יסלח לעם ישראל,
שר ָּכ ָּת ְב ָּת"
אתם ,וְ ִאם ַאיִן ְמחֵ נִ י נָּא ִמ ִס ְפ ְר ָּך אֲ ֶׁ
ובתפילתו אומר משה" :וְ ַע ָּתה ִאם ִת ָּשא חַ ָּט ָּ
(שמות ל"ב ל"ב) רש"י במקום מפרש "מספרך -מכל התורה כולה שלא יאמרו עלי
שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים" .כלומר לדברי רש"י משה מוכן ששמו ימחה
ולא יוזכר בספר התורה אם הקב"ה לא ימחל לעם ישראל .ויש שרצו לומר ,כי זאת
הסיבה ששמו של משה רבנו באמת אינו מוזכר בפרשת תצווה הסמוכה תמיד לז' באדר,
יום פטירתו של משה רבנו ,דבר הרומז על הסתלקותו .מפני שקללת חכם אפילו בחינם,
מתקיימת.
אולם מרן הרב קוק זיע"א ,באיגרתו המפורסמת לרידב"ז ,בה הוא מסביר מדוע הוא
מקרב באהבה גם את הנראים כפושעי ישראל ,כותב הרב קוק" :ומפני כך הייתה מדתו
של משה רבינו עליו השלום לקרב רחוקים ,עד שקרב אפילו את הערב רב ,ואף על פי
שזה גרם אריכות הגלות ,מכל מקום סוף כל סוף יתעלו גם הם ,כי בוודאי יתקיים ביה
"יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא" ,וה' יתברך "מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים".
ואמרו בזוהר ,שחסדיו של משה היו גדולים משל אברהם ,שאברהם אבינו ,אף על פי
שמדת חסדו הייתה גדולה מאד ,ולא היה כנח שלא בקש רחמים על רשעים בני דורו,
מכל מקום לא בקש רק בתנאי" :אולי ימצאון שם עשרה" ,אבל משה רבנו ע"ה בקש
בלא שום תנאים" :אם תשא חטאתם ,ואם אין  -מחני נא מספרך אשר כתבת" ,שהיא
מסירת נפש אפילו מעולם הבא ,כי הספר של הקב"ה הוא עולם הבא בעצמו( .הרב
קוק ,אגרות ראי"ה ח"ב אגרת תקנ"ה) :על פי דבריו של הרב קוק ,משה רבנו אשר
מידתו גדולה ממידת אברהם אבינו ,בתפילתו לקב"ה מוכן שימחה שמו מספר החיים
דהיינו מחיי העולם הבא שזהו ספרו של הקב"ה ,אם לא ימחל הקב"ה לעם ישראל .וזוהי
מעלתו הגדולה של משה רבנו המכונה בזוהר" -רעיא מהימנא"  -הרועה הנאמן של עם
ישראל.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
בשעה טובה ומוצלחת התקיים השבוע הפסטיבל .לאחר
הכנות מרובות העלו בנות שכבת י"א מופע מרשים
בנושא "זמן" .האולם קושט בנושא ארבע העונות ,בנות
השכבות השונות הופיעו בשירים וריקודים ,פרי יצירתן
ובנות שכבת י"א שזרו בין השירים קטעי קישור
הומוריסטים סרטונים ,מצגות וריקודים בנושא .במקום
השלישי זכו בנות שכבת י' ,במקום השני בנות שכבת ז'
ובמקום הראשון בנות שכבת ח' .יישר כח לבנות השכבה
על המאמץ ,ההשקעה והתוצאות היפות ,תודה רבה
לרכזת השכבה חוה ליכטנשטיין ,למחנכות מירי נויגרשל
וקרן אפרגן ולרכזות החברתיות אילת מרציאנו ומלכה
קינסט על ארגון והובלת הפסטיבל ,למנהל
האדמיניסטרטיבי חיים מרכוס ,לאנשי התחזוקה אורי
ואלי ,לאיש המחשבים איתי ,למזכירות ,לתפארת
ולמדריכות דליה ,רומי ושרה ברכה על העזרה בהפקת
הערב.

במסגרת נושא "תקשורת" בשיעורי חינוך
שמעו בנות שכבת ז' את שיחתה של המחנכת
שמרית גרוסברג בנושא צפייה ביקורתית.
ביום שלישי התקיים ברחבי העולם "יום
האינטרנט הבין-לאומי" במסגרתו התקיים
פאנל בנושא אינטרנט בטוח לבנות שכבות
ז'-ח' .במסגרת הפאנל התארחו נציג
ממשטרת ישראל ,נציג מחברת מייקרוסופט
ונציגת הסנגוריה שדיברו על הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ועל דרכים בטוחות למנוע זאת.
תודה לנורית אהרוני ,מנהלת מרכז המדעים ,על ארגון הפעילות החשובה.
במסגרת תוכנית "גם אני יכול" יצאו חלק מבנות שכבת ח' למוסד "קרן אור" ,על מנת להכיר
מקרוב וללמוד על צרכיהם המיוחדים של העיוורים במקום ,במטרה לפתח עבורם פתרונות טכניים
כדי להקל על חייהם .תודה למנהלת מרכז המדעים נורית אהרוני על ארגון הביקור ועל ליווי הבנות.
בנות השמינית התכנסו השבוע למפגש הכנה נוסף לקראת המסע לפולין .המפגש התקיים בסימן
הדילמות בהסתרת יהודים במנזרים בתקופת השואה ,במהלכו שמעו הבנות שיחה מפי מר יעקב
וקסלר ,כומר פולני שגילה את יהדותו .תודה לרב אשר שכטר על העזרה בארגון היום.

לציון יום פטירתו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בי"ב באדר ,הדמות השנתית במוסדות החמ"ד,
הקימו המדריכות דליה ורומי תערוכה העוסקת בדמותו ופועלו .חלק מתלמידות שכבות ז' ח'' כבר
עברו בתערוכה בצורה מונחת והעשירו את ידיעותיהן עליו .תודה לרב שמואל כ"ץ על הסיוע.

מזל טוב לצוות :למלכיאלה סתיו להולדת הנכד והנכדה .לרחל קינרייך
לאירוסי הבן.

מזל טוב לבנות :תמר משה ,יונה ממן ,אודיה רחמני ,שיראל זדה,
עדינה כהן ,מירב שטרית ,אילת וורצל ,עדי מעתוק ,שני דורון ,מעין
אנסט ,אילת ברמן ,רבקה קקון ,לירון אדרי ,רני אפל ,רבקה גולדברג,
תמר מזרחי.
שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

