ערב שבת קודש פרשת "חיי שרה" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
עולם חסד ייבנה  /הרב שי ויסבורט
בפרשתנו אנו קוראים שאברהם אבינו מצווה את עבדו לחפש אישה לבנו – ליצחק .אברהם מדריך

המרכזי שבשבילו נשלח למרחק כה רב :את מידת החסד של הכלה העתידית של יצחק .אותה

את עבדו אליעזר (חולין צ"ה ע"ב ועוד) לא לקחת אישה מבנות כנען ,אלא להרחיק נדוד לארם

נערה "אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה – אותה הוכחת לעבדך

נהריים ,ארץ מולדתו של אברהם ,ולקחת אישה ממשפחת נחור אחי אברהם.

ליצחק" (כ"ד ,יד) – "ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם" (רש"י

לכאורה ,הדרכה זו אינה מובנת .הרי גם משפחת נחור היו עובדי עבודה זרה( ,בראשית ל"א ,יט;

שם; דרשות הר"ן דרוש י"ב).

יהושע כ"ד ,ב; בראשית רבה ס' ,ז) .אם כן ,מדוע עדיפה משפחת נחור על משפחות כנען כיוון

מי שעומדת כראוי במבחן החסד ,ראויה היא להצטרף למשפחתו של אברהם אבינו ,שמידתו מידת

ש"הללו עובדי עבודה זרה ,והללו עובדי עבודה זרה"? (ע"פ מדרש תהילים (בובר) ט"ו)

החסד (מיכה ז' ,כ; כלה רבתי ט' ,ו) ,ולהיות חלק מיסודות האומה הישראלית שהם רחמנים,

אכן גם אברהם אבינו ידע שמשפחתו שנשארה בחרן עובדת עבודה זרה .הר"ן (דרשות הר"ן דרוש

ביישנים וגומלי חסדים (יבמות ע"ט ע"א).

ה') ורבי יצחק אברבנאל (על פרשתנו) מסבירים שאברהם אבינו חיפש אישה לבנו דווקא ממשפחתו,
משום שבני משפחתו היו בעלי מידות טובות .אמונות רעות פוגמות בשכלו של האדם וברוחניותו.
אך בעזרת חינוך טוב ,לא תהיה לכך השפעה על צאצאי אותה משפחה .לעומת זאת ,מידות רעות
משפיעות מאוד גם על הצאצאים .לכן היה חשוב לאברהם אבינו לחפש אישה ממשפחה בעלת
מידות טובות.
עיקרון זה משתקף גם בניסוי שאליעזר עושה על באר המים .אליעזר לא התכוון רק להטיל מעין
גורל עיוור ,דבר שאולי אפילו אסור הלכתית מדין ניחוש (עיינו חולין צ"ה ע"ב; רמב"ם הלכות
עבודה זרה י"א ,ד; ראב"ד שם; רמ"א יורה דעה קע"ט ,ד) .אליעזר התכוון לבדוק את הדבר

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום ראשון התקיימה לבנות שכבות ט' וי"א שיחת פתיחה מטעם תכנית "מטפסים לעומק" .השיחה ניתנה ע"י הרב זאב פרידמן,
על הקשיים והמשימות העומדים בפני הבנות הגדלות בדור התקשורת החזותית.

לבנות ז' ,ח' וי"ב התקיימה פעילות חווייתית של שירה בציבור עם המורה יונת אדמוני .הפעילות במסגרת תכנית "שירה חדשה"
אשר מטרתה להכיר לבנות שירים ישראלים משבעים שנות המדינה .בכל שבוע נבחר שיר ,הקשור ללוח השנה ולרוח הזמן,
אשר מושמע במערכת הצלצולים .פעם בחודש תתכנסנה הבנות לשירה משותפת כאמור.
תודה למורה יונת אדמוני על הארגון והניגון .נתראה בחודש הבא.

ביום ראשון התקיים כינוס לבנות כיתה ח' לקראת התנדבותן בארגון "תכלית" במהלך שנת הלימודים .את הכנס פתח הרב עודד
בשיחה אודות משמעות הנתינה וחשיבותה ,בליווי סיפורים הממחישים ערך זה.
לאחר מכן קבלו הבנות הסבר אודות הארגון העוסק בחלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות ,וכן שמעו על חשיבות תרומתן
הקבועה בארגון זה לאורך השנה כולה.
תודה רבה לרכזת השכבה שירה פרידמן ולנתי פרידמן רכזת חסד ומעורבות בקהילה ,על ארגון האירוע.

השבוע יצאו בנות כיתה ח' 2להתנדבות באגודת תכלית .יישר כוח לבנות ולמחנכת עליזה ונמק על הליווי.

בנות שכבת י' יצאו ביום ראשון ליום שדה לשמורת עין גדי .מזג האוויר הנהדר ,המסלול עם שפע המים שפגשנו יצרו טיול חוויתי
ומשמעותי .הבנות נהנו מאד .יישר כח למשה ניימן על הובלת הטיול ,ולמורים המלווים :רבקה טרופ ,שרונה לנדי ,הרב יהודה וולד
ואיילת ברוכי.

בנות השמינית יצאו לטיול שנתי באזור רמת הגולן בימים שלישי עד חמישי .ביום הראשון ,טיילו בנות השכבה לאורך נחל אל על .לקראת חשכה הגיעו לאכסניה בחיספין ,אכלו
ארוחת ערב דשנה ושמעו את סיפורו האישי והמרתק של של נאור פרץ בנושא גבורה .ביום השני ,לאחר ארוחת בוקר דשנה יצאו בנות השכבה לנחל דבורה  -הג'ילבון .בשעות
הערב יצאו הבנות בעקבות סיפור מורשת הקרב שבתל סאקי עם עששיות לאזור ושמעו את סיפור הגבורה שהתרחש באזור .ביום חמישי ,היום האחרון לטיול הצטרף הרב עודד,
למסלול שהיה בעמק הבכא ,בהר בנטל ובנחל חרמון המכונה "הבניאס" .הטיול לווה בהדרכה של מדריכי מדרשת הגולן ובליווי המחנכות ומורים מקצועיים .יישר כח למשה ניימן
על הובלת הטיול ,ולמורים המלווים :חנה חן ,נתי פרידמן ,רחל גולד ,נירית ברקוביץ' ,נאוה ועקנין ,הרב שי וייסבורט ,רפאל אסולין ,גילה ברגר ,בת אל לפיד ,רננה וייס ושירה אסולין
המדריכה.

תוכנית לשמה

לכיתות ט' החלה לפני כחודש .ב"ה זכינו ורשומות לתוכנית  105תלמידות מהשכבה.

במהלך התוכנית הבנות נהנות משיחה תורנית שמועברת מדי שבוע ע"י רב התוכנית ,מפעילות מדריכות מגבשת
ומפעילויות ערב מהנות ומגוונות.
להלן תמונות מהערבים בשבועות האחרונים :סדנת קישוט קאפקייקס ,משחק משימות באולפנא

ביום חמישי כ' חשוון התכנסו שכבת ז' לקבלת שבת

משותפת בהובלת כיתה ז'.4

התעלנו בשירה ושמענו סיפור מרתק על מערכת המכפלה לכבוד מותה של שרה אמנו,
המופיע בפרשה.
תודה רבה לאלישבע ברסטצקי שאמרה דבר תורה לפרשה ,לבנות שארגנו את החלק
המוסיקאלי -אלישבע סאקס וחנה שובה פלדמן וכמובן למורה שירה שרקי מחנכת ז.4

מזל טוב לצוות:
לרב יוחאי רודיק להולדת הנכד
ולרחל עמנואל להולדת הנכד

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
דינה
רובין

מעין
צור

נועם
תורג'מן

איילת
תא שמע

נעמי
קון

רננה
אנגלר

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

מרים
ביננפלד

ליאורה
וינריך

שיראל
חייק

