ערב שבת קודש פרשת "כי תבוא" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יתנִ י" -
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ָ
"ש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי ָע ִׂש ִ
ָׁ
בפרשת כי תבוא ,מצווה עלינו התורה על ביעור מעשרות
(דברים ,כ"ו) ִּ
שר ֶאת ָּכל ַמ ְע ַׂשר ְּתבו ָּא ְת ָך ַּב ּ ָׁשנָה
"כי ְתכַ ּ ֶלה לַ ְע ֵׂ

הרב עודד

במעשר שני) לומד ממצווה זו רעיון עמוק וחשוב "על כן

ואיננו מאמין בכישרונותיו ובכוחות הנפש שלו שיסיעו בידו

נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן

לקדש את עצמו .אם אדם סבור שהוא חסר ישע וממילא

שר וְ נ ַָת ּ ָתה לַ ּ ֵלוִ י לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ ַא ְל ָמנָה
ישת ְ ׁשנַת הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
וְ ָא ְכל ּו ִב ְ ׁש ָע ֶר ָ
יך וְ ָׂשבֵ עוּ" משמעות המצווה היא ,כי במידה

לפעמים בביטוי שפתיים על המעשה הטוב אשר עשה וכפי

משועבד לכוחות טבע מכניים ,אם אינו משוכנע בחירות

המידה הראויה לחזק לבבו בעבודה ,ולשמח נפשו בפעלי

המעשה של האדם ,הרי איננו מסוגל לחוש את אשמתו"

ויש ברשותנו תרומות ומעשרות שטרם העברנו ליעדם,

יושר כתורה וכמצווה ,ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא

לדברי הגרי"ד ,אין אפשרות לשוב בתשובה ללא יכולתו

עלינו לעשות זאת עד לשביעי של פסח של השנה הרביעית

שמחה ושלווה ,ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר גם

של האדם להכיר בחטאיו ולקבל אחריות על מעשיו ,וללא

והשביעית למניין השמיטה .אולם יחד עם מצוות הביעור,

במקום שיצא באמת ידי חובתו .על כן כשם שיש תועלת

האמונה של האדם בעצמו ובכוחותיו ,שהוא איננו חסר אונים

התורה מצווה עלינו גם על ווידוי מעשרות( ,דברים ,כ"ו י"ד)
"וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ִ ּב ַע ְר ִּתי הַ ּק ֶֹד ׁש ִמן הַ ַּביִת וְ גַם נְ ַת ִּתיו

גדולה לתיקון הנפש בווידוי העוונות ,כן יש גם כן תועלת

אל מול החטא אלא בעל בחירה חופשית ובעל עוצמות

לפרקים קבועים ,שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כל כך

ויכולות להצליח ולהתמודד אתו.

כווידוי של החטאים ,כדי שלא יזוח עליו לבבו ויהיה נוטה

רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק (תורה קנד)

לעצלה ולגאווה ולשריריות לב .אבל לפרקים תמצא תועלת

כותב" :כשם שצריך אדם להאמין בה' יתברך כך צריך אחר

ִב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ָטמֵ א וְ לֹא נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְלמֵ ת ָׁש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה'
יתנִ י הַ ְ ׁש ִקיפָ ה ִמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ְ ׁש ָך ִמן
שר ִצ ִּו ָ
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
אֱ ל ָֹקי ָע ִ ׂש ִ
שר נ ַָת ּ ָתה
ִש ָר ֵאל וְ ֵאת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ָׁש ַמיִם וּבָ ֵר ְך ֶאת ַע ְּמ ָך ֶאת י ְ ׂ

לעבדי ה' ישרי דרך גם כן בווידוי המצות ,למען ישמח בהם

כך להאמין בעצמו .רוצה לומר ,שיש לה' יתברך עסק עמו

בלבבו ויחזק אורחות חייו בדרך ה'."...

ושאיננו פועל בטל שבין לילה היה [ובין לילה אבד] וכחייתו

לפי ביאורו של הרב קוק ,כשם שאנו מצווים להיות בעלי

שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם .רק צריך להאמין כי נפשו

שר נִ ְ ׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ב ֵֹתינ ּו ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש" .פירוש
לָ נ ּו ַּכאֲ ׁ ֶ

ביקורת עצמית ,להכיר בחטאים ,להתוודות עליהם ולשוב

ממקור החיים יתברך שמו ושה' יתברך מתענג ומשתעשע

המצווה הוא ,שלאחר הביעור אנו מצווים לעמוד ולהכריז כי
"לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ לֹא ָׁשכָ ְח ִּתיָׁ ...ש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי

מהם בתשובה שלימה ,כך יש חשיבות שמידי פעם יזכיר

בה כשנעשה רצונו".

אדם לעצמו את מעשיו הטובים וישמח בהם ועל ידי כך

אנו עומדים בעיצומם של הימים הנוראים ,בהם עלינו

יתנִ י" ויש לתמוה מהו הצורך בהכרזה
שר ִצ ִּו ָ
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
ָע ִ ׂש ִ

יתחזק בעבודת ה' ובאורחות חייו.

לעשות חשבון נפש ,להכיר בחטאים ולשוב עליהם בתשובה

זו שאדם כביכול מכריז על מעשיו שהם טובים .ומדוע חז"ל

הגרי"ד סולוביצ'יק ,הולך גם הוא בדרך דומה ,ולומד ממצוות

שלמה .אולם בצד החובה הזו ,עלינו למצוא בעצמנו גם את

קוראים לנוסח הזה ווידוי מעשרות ,הרי המושג ווידוי מוכר

ווידוי מעשרות ,כי ישנם שני יסודות לתשובה .האחד" ,הכח

הטוב כדברי הרב קוק ,על מנת שנשמח במעשינו ונתמלא

לנו בדרך כלל בהקשר של חטאים ועוונות ,כפי שכתוב

הגנוז באדם להאשים את עצמו "...והשני" ,הכושר הרב של

כוחות לשוב בתשובה .עלינו להאמין בעצמנו ,כדברי הרב

יש אוֹ ִא ּ ָׁשהִּ ,כי יַעֲ ׂש ּו ִמ ָּכל חַ ּטֹאת הָ ָא ָדם
"א ׁ
(במדבר ה' ו' –ז') ִ

כל יחיד לטהר את עצמו ...יסוד שני חשוב כראשון .האדם

סלוביצ'יק ולדעת שיש בנו את הכוחות להשתנות ולשוב

אתם
ִל ְמעֹל ַמ ַעל בה' וְ ָא ְ ׁש ָמה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא וְ ִה ְתוַדּ ּו ֶאת־חַ ּ ָט ָ

אינו מסוגל לבוא לידי תשובה אם אין בו האומץ להאשים

בתשובה ,ולהאמין שאנו אהובים לפני הבורא יתברך ,כדברי

שר ָע ׂשוּ"
אֲ ׁ ֶ

ולגנות את עצמו ...מאידך גיסא ,אין לתאר הכרת החטא

רבי צדוק הכהן מלובלין ושמעשינו חשובים ובעלי משמעות.

מרן הרב קוק בספרו עין אי"ה (ברכות חלק ב' על המשנה

וקבלה להבא ,אם אין לו לאדם אמונה בסגולות היצירה שלו

יתנִ י לֹא
שר ִצ ִּו ָ
לַ ּ ֵלוִ י וְ לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ ַא ְל ָמנָה ְ ּככָ ל ִמ ְצו ְָת ָך אֲ ׁ ֶ
ָעבַ ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ לֹא ָׁשכָ ְח ִּתי לֹא ָאכַ ְל ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

השבוע ,נפתחה בשעה טובה שנת הלימודים,
אחרי חופשה הקיץ בה אגרנו כוחות לעשיה חינוכית וללמידה.
ראשית ,תודה גדולה לצוות המנהלה והמזכירות על ההכנה המאומצת לקראת פתיחת שנה"ל.
במהלך הקיץ נעשתה עבודה רבה בשיפוצים ותיקונים רבים בכל רחבי האולפנא.
התלמידות הגיעו לאולפנא יפה ומטופחת לרווחתן ולכבודן.

ביום ראשון אחר הצהריים התקיימה פתיחה שנה מיוחדת והכרות עם האולפנא לכיתות ז'.
הבנות הגיעו נרגשות ופגשו לראשונה את המחנכות
לאחר התכנסות שכבתית ודברי ברכה ,התחלקו לכיתות האם למפגש הכרות עם המחנכות
סיימנו בסיור בתחנות שונות ברחבי האולפנא בהובלת בנות משכבת י"ב כאשר בכל תחנה קיבלו הבנות הפתעה
קטנה ומשמחת .תודנו נתונה לבנות השמינית ולמדריכות שהובילו את הפעילות

יום שני נפתח במפגש חברות ובשיחת היכרות עם המחנכות בכיתות.
אחר כך התכנסו הבנות באולם הספורט ושמעו דברי תורה וברכות מהרב עודד.
ולסיום אתגרנו את הבנות בחידון חוויתי " -הכר את חורב" עם שאלות שונות ומעניינות על האולפנא,
הצוות החינוכי והשכבות השונות .הבנות שיתפו פעולה ונהנו מאוד.

בנות השמינית אשר חזרו מהמסע לפולין ,החלו את שנת הלימודים ביום רביעי במפגש חגיגי .לאחר תפילה משותפת
בבית המדרש ושיחה עם הרב עודד הן ברכו והתברכו בשנת לימודים מוצלחת ,שנת התקדמות ועשייה טובה למען הכלל.
אנו מקבלים בברכה את בנות השירות הנפלאות שהצטרפו אלינו השנה  -לאנה כהן ואורלי אהרון
ומאחלים להם שתהיה שנה עם עשיה טובה פורייה ומוצלחת.

פתיחת שנה

מיומנה של תלמידה בכיתה ז':

ביום הראשון שלנו כתלמידות באולפנא הגענו מתרגשות וקצת לחוצות ,אבל
מהר מאוד נכנסנו לעניינים...
עשו לנו קבלת פנים וכינוס ראשון ,בו נפגשנו כל שכבת ז' .לאחר מכן ,הכרנו
את המחנכות והכיתה החדשה שלנו .בהמשך הפעילות בנות מהשמינית הכירו
לנו מקומות באולפנא ,ראינו דברים מאוד מרשימים ופינות יפות!
בבוקר יום שני נכנסנו לאולפנא והרב עודד קיבל את פנינו בשמחה ובברכת
הצלחה .האולפנא הייתה מקושטת וחגיגית! התפילה הראשונה שלנו הייתה
בבית המדרש ובנות מכיתה ח' לימדו אותנו את מבנה התפילה והסדר שלא
הכרנו כי הגענו ממקומות שונים.
המערכת התחילה והכרנו את המורות הנפלאות שילמדו אותנו את
המקצועות השונים במהלך השנה הבאה עלינו לטובה.
לסיכום השבוע הראשון ,אנו מודות מכל הלב לכל מי שעזר ועוזר לנו בהתחלה
החדשה!
בברכה,
אוריה יצהרי ונועה גרינשטיין,
נציגות מכיתה ז'.3

פולין
ביום שני ,ט"ז אלול ,הסתיים מסע פולין תשע"ח .בנות המשלחת ,הצוות המלווה וההורים התכנסו לטקס סיום מרשים ומרגש בטיילת ארמון הנציב הצופה אל מקום המקדש.
המסע העוצמתי והמטלטל אצר בתוכו חשיפה לתקופות שונות עוד מימי תור הזהב של יהדות פולין טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה .הבנות התוודעו לדמויות מפתח של
יהדות ותרבות פולין בעת ביקורן בבתי עלמין עתיקים בוורשה ובקראקוב .בנוסף ,הבנות פקדו את מחנות המוות ואת קברי האחים של רבים מאחינו בית ישראל בתקופת
השואה .הזכרנו את אחינו ואחיותינו ,גברים נשים וטף אשר הובלו בקרונות למחנות השמדה על קידוש ה' .במהלך המסע חוו הבנות עוצמה יהודית ,התרוממות רוח ושמחה
גדולה בביקורים בבתי כנסת ,בתי מדרש ונחשפו לדמויותיהם של גדולי ישראל ,ענקי התורה והחסידות .מפגש מרגש ומרומם במיוחד היה בציון קברו של ר' אלימלך
מליז'אנסק שבמהלכו הוביל ראש האולפנא ,הרב עודד ,תפילה מרגשת ועוצמתית .בסיומו של ביקור זה התכנסו הבנות לסעודת חגיגית בסגנון הטיש המסורתי.
שעות רבות של התרוממות רוח היו בשבת בקראקוב שהייתה מלווה בתפילת קבלת שבת מרוממת בבית הכנסת העתיק" :הטמפל" .את תפילת שחרית של שבת התפללו
הבנות בבית הכנסת "אייזיק" אליו הגיעו במזג אויר סוער וגשום .סעודות השבת המרוממות היו מלאות בשמחה ,דברי תורה וריקודים .הגברת גיטה סיקוביץ' ,אשת העדות,
אשר הצטרפה אף היא לחלקו של המסע סיפרה לבנות במהלך השבת את סיפור משפחתה בתקופת השואה והשתלבה בפאנל מרתק ,בהובלת הרב עודד שעסק בהתמודדות
סביב סוגיות הנוגעות לאמונה בשואה ולאחריה ,תוך הדגשתה את העבר עם הפנים לעתיד.
תודה לצוות אשר ליווה את הבנות במסע בשעות של כאב וצער כמו גם בשעות של שמחה ,גאווה יהודית ורוממות רוח:
ראש האולפנא  -הרב עודד ,ראש המשלחת  -הרב אשר שכטר ,היועצת גילה ברגר והמורות המלוות ,חנה חן ,רבקה טרופ ונירית ברקוביץ.
תודה גדולה גם למדריכי המסע ,יקי מנדלסון והגברת אסנת לוי .אנו תקווה כי המסע ,רשמיו ומסריו יהפכו את כולנו לטובים יותר בעיני אלוקים ואדם.

מסע "משואה לתקומה"
ביום שני ט"ז באלול התקיים מסע "משואה לתקומה .היה זה מסע מקביל בארץ ,לבנות שלא יצאו לפולין.
במסע ביקרו הבנות במספר אתרים אשר מספרים את סיפורו של העם היהודי "מגלות לגאולה ,מתקופה של טרום מדינה ועד לבניינה.
המסע סקר תקופה רבת משמעות ותמורות בימיו של העם היהודי בא"י ועד הקמת המדינה.
הסיור כלל ביקור חוויתי ומעצים במוזיאון הפלמ"ח בתל אביב ,בו נחשפו הבנות לתקופת המחתרות טרום הקמת המדינה ולהיחלצותו של כל היישוב היהודי בארץ כולל התגייסותם
של "אודים מוצלים מאש" למאבק .הסיור היה מרגש ומפעים.
בזיכרון יעקב ביקרו הבנות במוזיאון העלייה הראשונה ובבית נילי אהרונסון ,ובעתלית -במחנה הפליטים והמעצר ,חוו הבנות את סיפור ההעפלה על כל תלאותיו ונפלאותיו.
המסע הסתיים בסעודה חגיגית בגוש עציון אשר לוותה בשיחתו של מר יצחק קופ מלוחמי תש"ח אשר שיתף את הבנות בסיפורו האישי ,ובמפגש מסכם עם הרב עודד,
ראש האולפנא ,שנפגש ושוחח עם הבנות על החוויה .המסע היה חוויתי ,משמעותי ומעורר השראה.
תודה למורה נתי פרידמן שעמדה מאחורי ארגון המסע והוצאתו לפועל ולמורה רחל גולד שהצטרפה אף היא למסע.

שירת המונים באולפנת חורב אלוקים נתן לך במתנה
ביום סיום שנת הלימודים תשע"ח,
התקיים באולפנא אירוע של שירת המונים.
ביום פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
הוקרן הקליפ של האירוע לשמחת הבנות.
לצפיה לחצו כאן

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
עדן
בן עמרה

ליוויה
גולדבלט

תמר
רגב

נעה
אלקיים

אביגיל
המלבורגר

אושרית
צדוק

לאה
סממה

מוריה
אזולאי

עליה
נוסבאום

קרן
המלבורגר

הלל
דהן

אוריה
זקן

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

טליה
לוין

דבורה
קוסובסקי

אריאלה
רוטר

מיטל
כהן

נעם
מזוז

רעות
גלינסקי

דנה
סוויסה

