ערב שבת קודש פרשת וישלח ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו ַׄו ַׄי ַׄש ַׄק ַׄה ַׄו ויבכו"
(בראשית ל"ג ד')
וברש"י ד"ה וישקהו :נקוד עליו ...יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו .אמר ר' שמעון בן
יוחאי :הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב ,אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו.
מוסרים בשם רבי מנחם זמבה הי"ד ,ששאל מה ענין הביטוי הלכה שנזכר כאן בדברי רשב"י,
שמשמעו "הלכה למשה מסיני" שהיא הלכה ללא טעם ידוע? וכך השיב :ישנם אנשים שמבקשים
למצוא נימוקים והסברים לשנאתם של הגויים את היהודים ,אולם המציאות הוכיחה כי אין אף סיבה
אחת נכונה .שנאה זו חסרה כל סיבה וכל נימוק אלא רק (תהילים ק"ה ,כ"ה)" :הפך לבם לשנוא עמו
להתנכל בעבדיו" -כאן שונאים את היהודים על שום שהם קפיטליסטים" (בעלי רכוש) ,ושם -על
שום שהם זריזים וחרוצים יתר על המידה ,ושם -על שום שהם מעמסה על החברה בלי להביא כל
תועלת ,כאן -על שום שהם חרדים וקנאים יתר על המידה ,ושם -על שום שהם מתקדמים ומפיצים
ד עות מהפכניות ...וכך תמיד סותרים הנימוקים זה את זה ללא קורטוב של הגיון ושיקול דעת .והנה,
רשב"י דורש בכל מקום "טעמא דקרא" .לפיכך אמר ר' שמעון "הלכה היא בידוע שעשו שונא
ליעקב" -כלומר שנאתו של עשו ליעקב היא בבחינת "הלכה פסוקה" ללא כל טעם ונימוק...

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

בנות שכבת י"א השתתפו השבוע ב"מסע ציונות דתית" .ביום הראשון הן עסקו בסוגיות בנושא:
הרב עודד פתח את הסמינריון ודיבר על דרכה של הציונות הדתית כאידיאל ולא כדרך של
פשרה .כמו כן שמעו הבנות את שיחותיהם של הרב רמי גליקשטיין והרב גלעד לואיס ,השתתפו
ביחידות שהעבירו מדריכים ממדרשת מעלה חבר ובדיון מלווה בסרטים וכיבוד שהנחו
המדריכות -רומי ,שרה ברכה ודליה .בלילה הן לנו בפנימיית האולפנא והמעוניינות השתתפו
בפעילות קריוקי בארגון המדריכות .למחרת השכם בבוקר הדרימו למפגש עשייה ציונית דתית.
בקרית מלאכי נפגשו עם מר יעקב טלה שסיפר
להן על פעילות עם העדה האתיופית במסגרת
הגרעין התורני בעיר.
במרכז שפירא נפגשו עם הרב חיים דרוקמן,
שמעו ממנו על תפקידה של הציונות הדתית
היום והתברכו מפיו.
בשומריה שמעו ממר חיים אלברט על קורותיה
של קהילת עצמונה מסיני ,דרך גוש קטיף ועד
קיבוץ שומריה והכל מתוך שליחות ואהבת

התורה ,העם והארץ.
בדימונה ,לאחר ארוחת צהרים באולפנא המקומית שמעו מהרב
דוד תורג'מן ומרעייתו פנינה על הקמת גרעין תורני בעיירת
פיתוח .לסיום ברתמים שמעו ממר יהודה אבני על הקשיים

בדרך להקמת יישוב דתי חדש בנגב ועל הסיפוק בהצלחת
היישוב ובעשייה החברתית באזור כולו.
תודה לאיילת מרציאנו ומלכה קינסט הרכזות החברתיות על
ארגון הסמינריון המוצלח ולמחנכות השכבה חוה
ליכטנשטיין ,קרן אפרגן ומירי נויגרשל על השותפות והליווי.
כהכנה לשנת השרות הלאומי התקיים באולפנא
יריד שרות לאומי עבור בנות שכבת י"ב .במסגרת
היריד נחשפו הבנות לתחומים שונים ומגוונים
ולמקומות שונים בארץ ע"י בוגרות האולפנא
המשרתות כיום במקום וכן מציגים נוספים .תודה
למורה אילה דביר על ארגון היריד.
בנות שכבת י' שמעו את שיחתו של הרב אליהו
קלרפלד בנושא גבורה.
בנות שכבה י' יצאו השבוע לסיור לימודי באזור
הצפון ,בהדרכתה של מורת המגמה שלומית
מנדלבאום ,תודה למדריכה  -שרה ברכה ,שליוותה
גם היא את הקבוצה.
בנות שכבות י''א  -י"ב יצאו השבוע לסיור לימודי
ביד ושם כחלק ממסגרת שיעורי היסטוריה וכהכנה
לקראת המסע לפולין .תודה רבה למורה ענת בזק רכזת היסטוריה ,ולרב דוד מוריה
על ארגון יום הלימוד.
מזל טוב לאנשי הצוות :לתהילה כ"ץ להולדת הבת ,ללימור גנץ להולדת
הבת ,לרב דוד מוריה לאירוסי הבת ,לרחל קינריך להולדת הנכדה
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן :עליזה גרוסמן ,שירלי
פרידמן ,מלכה רודאף ,ברכה גריינר ,שלומית רובל ,לינור בארי ,פז שלזינגר,
בת שבע סינט ,נעם צדוק ,רחל זייני.
שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

