ערב שבת קודש פרשת ניצבים וילך התשע''ד

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
רגשות תשובה –
שלהי אלול  ...סליחות ...בפתח" :ימים נוראים"....
שוב אנו עומדים למבחן ולביקורת מול בורא עולם .ומול עצמינו...
ושוב  -תוצאות הביקורת רחוקות מלהיות משביעות רצון .בדומה למצב בשנים הקודמות...
השאלות עולות מאליהן :האם יש טעם לנסות שוב לחזור בתשובה?
מה ערך יש בשאיפות גבוהות  ,המתנפצות שוב ושוב כגלי ים מול סלעי המציאות?!
**************
יסוד התשובה הוא תיקון הרצון.
הרב קוק מסביר שעצם זה שהאדם מכווין את רצונו להיות רוצה לעשות טוב  ,שואף לטוב  ,זו כבר עיקר ההצלחה.
שינוי זה תלוי רק באדם עצמו ולא בשום תנאי חיצוני  .לא במידת הכישרונות שנתברך בהם האדם ,ולא במידת
הצלחתו ליישם בפועל את מה שקיבל על עצמו לקיים (אורות התשובה ט ,א).
נראה שכך יש לפרש גם את דברי הרמב"ם (הלכות תשובה ב ,ב) ,שמצריך כחלק מהגדרת התשובה" :ויעיד עליו
יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם"  .אין הכוונה שהקב"ה יודע תעלומות העתיד יעיד שבעתיד לא
יחזור לחטוא – שהרי יש לאדם בחירה חופשית ,אלא הכוונה היא שהקב"ה יודע תעלומות הנפש יעיד שבתהליך
התשובה האדם קיבל על עצמו בלב שלם לא לחזור לזה החטא עוד.
מכיוון שעיקר התשובה הוא הרצון לחזור בתשובה ,אין לו לאדם להימנע מלחזור בתשובה מבחינה רוחנית ,אף על
פי שכרגע אין לו יכולת להביא את התשובה לידי מעשה ,מפני שיש לו מניעות גדולות  ,המפריעות לו לתקן את
מעשיו ,בין בעניינים שבין אדם למקום ובין בעניינים שבין אדם לחברו (אורות התשובה יד ,ד) .כאשר אדם מעלה את
רצונו ,כך שישאף לטוב ולקודש ,ומתחרט על נפילות הרצון בעבר ,האדם גם מתקן את מעשיו הרעים בעבר ,משום
שעיקר הרוע שבהם נובע מהרצון השלילי והנמוך שעומד ביסודם (אורות התשובה ט ,ח).
הכרה זאת  ,פותחת לנו פתח להבין  ,שגם כשאדם מתעלה במעלות עבודת ד' ,עדיין החפץ הפנימי של בקשת ד'
הוא העיקר ,ו"הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת ,ולא המציאה שהיא תמיד בלתי אפשרית"
(עולת ראיה א ,ר -ר"א)
זהו גם סוד השמחה בעבודת ד' :לשמוח בעצם הרצון והשאיפה להתקדמות.
"ישמח לב מבקשי ד'"( .הרב שי וייסבורט)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
בנות שכבת ז' יצאו לסיור לקראת הימים הנוראים בעיר העתיקה בירושלים
בהדרכת מדרשת "בית אורות" .אל הסיור התלווה שחקן שהפתיע את הבנות
במספר אתרים והוסיף נופך דרמטי ומעצים לחוויית הסיור .תודה למחנכות
יהודית מושקוביץ ,רחלי גרינבוים ,שרה עוז ולמורה דסי לוז על ליווי הסיור.
בנות שכבה י' הכינו כרטיסי שנה טובה אומנותיים למשפחות מיישובי הדרום
ועוטף עזה בהנחייתה של המורה בת ציון גרוסמן .תודה לרכזת השכבה ענת
בזק ולמחנכות הודיה ירוסלביץ ,רבקה טרופ ורחל גולד על ארגון הפעילות
לבנות שכבת ט' התקיים סמינריון וחשיפה לפעילות "לשמה" בנושא
"עם הפנים החוצה" -בניה אישית מתוך נתינה .במהלך הפעילות שמעו הבנות
את שיחתו של הרב עודד ,יצאו לבתי אבות שונים בירושלים לשמח ולהפעיל
את הגרים בהם לקראת החגים ,השתתפו בפעילות מחנכות וסעדו בארוחה
משותפת מעשה ידיהן .כמו כן שמעו את שיחתן של נכדותיה של הרבנית
קפאח ולמדו על מעשי החסד הרבים שלה ועל דמותה המרשימה והמיוחדת,

ואת שיחתו של הרב גלעד לואיס ,המשתתף בקביעות בפעילות "לשמה" .הן השתתפו בפעילות חברתית  -חווייתית
של מדריכות התוכנית :חנה ושירה ונהנו מאד מסדנת מעגל מתופפים .ביום השני יצאו הבנות לקטיף התנדבותי
בשדות פלפלים באזור רחובות בהנחיית ארגון הצדקה "לקט ישראל" וערכו דיון מלווה בסרטונים בנושא נתינה
וחסד .תודה רבה לרכזות החברתיות אילת ומלכה ,לרכזת השכבה אורית גלילי ורכזת תוכנית לשמה ,המחנכת חנה
חן על ארגון הפעילות .תודה רבה למחנכות השכבה :מורן ממן ,אילת וידברג ונאוה ועקנין על השותפות והליווי וכן
למורות מיכל קרוטהיימר ,שרה ריבלין והודיה גילקרוב על ליווי הבנות בפעילות ההתנדבותית.
בנות שכבת י' שמעו שיחה מרגשת על דמותה של רחל אמנו מפי הרבנית אורה רבקה וינגורט ולאחריה יצאו לתפילה
בקבר רחל בליווי רכזת השכבה ענת בזק והמחנכות רחל גולד ,רבקה טרופ והודיה ירוסלביץ'.

לבנות שכבת ח' התקיים סמינריון

יישר כוח לתלמידות שכבת ז׳

בנות כיתה יב 2יצאו לבוקר כיתה

שעסק בנושא "תפילה" .הסמינריון

שהגיעו עצמאית למוזיאון המדע

בפארק הולילנד.

הועבר על ידי מדריכים ממדרשת

ביום חמישי (כ"ג אלול) להדרכה

הבנות ארגנו ארוחה מושקעת

צוריאל ובמהלכו התקיימו יחידות

ולפעילות מדעית בנושא המים,

ופעילות גיבוש בהנחייתה של

שונות ושיחה מרגשת ומעוררת

במסגרת ״ליל כל המדענים״ .תודה

המחנכת הדס גודמן.

מחשבה עם הרב אלחנן כהן ניצול

גדולה לגברת מירי בן טולילה ,אמא

הפיגוע בישיבת מרכז הרב .לסיום

של נועה מכיתה ז ,4שהצטרפה

החלק העיוני בסמינריון הן צפו

לסיור הלימודי כמלווה .כדברי אחת

בסרט "אושפיזין" .לפנות ערב יצאו

התלמידות "כל פעם שאני במוזיאון

בנות השכבה לסיור בנושא תפילה

המדע אני מופתעת כמה עוד

ממשכנות שאננים אל עבר העיר

דברים אפשר ללמוד!".

העתיקה בהדרכת מדרשת בית
אורות .את הסיור סיימו הבנות

תודה לתלמידות כיתת ז'4

בתפילת ערבית בכותל ושבו ללינה

שהשתתפו

בפנימייה .תודה לרכזות החברתיות

חווייתית על השקייה נכונה ,חסכון

אילת ומלכה ולרכזת השכבה רות

במים ושנת השמיטה ,ואף יישמו

לבנברג על ארגון הסמינריון,

את הנלמד!

למחנכות מגי הרשקוביץ ותהילה כץ
ולמורה אסתי הלפרין על הליווי.

בשיעור

ופעילות

מזל טוב לצוות:
לבלהה מינץ לנשואי הבן,
לרב דוד מוריה לנשואי הבת,
ולרחל קינרייך להולדת הנכד

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

נועה
כליף

הילה
טורטן

שחר
סולטן

ליאל
שטרן

הילה
עצידה
נוי
יפה

יעלה
סגל

עדן
בן חמו

מיטל
כהן

ליוויה
גולדבלט
תמר
גבירץ

חיה
מרגוליס

דנה
סוויסה
איילת
ווימפפהימר

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

מוריה
אזולאי
קרן
המלבורגר
ענבל
קמרט

