ערב שבת קודש פרשת "לך לך" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם" /

הרב עודד

כאשר מגיע אברהם אבינו "עד מקום שכם עד אלון מורה" נאמר לו "ויירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך

צורך בכיבוש ובירושה שהרי בקדושתה היא עומדת ,ואשר על כן אברהם בונה מזבח לה' הנראה

אתן את הארץ הזאת וייבן שם מזבח לה' הנראה אליו" (י"ב ז')

אליו ,שהראהו ה' את סגולתה וקדושתה של הארץ.

אחרי הפרידה מלוט ,שוב אומר לו הקב"ה "שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה

ובפעם השנייה הקב"ה מצווה על אברהם לעשות בארץ קניין של חזקה ,ללכת לאורכה ולרחבה,

וקדמה וימה כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם ...קום התהלך בארץ

בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים" כדי שתהיה נוחה להיכבש לפני בניו כדברי חז"ל ,שהרי רק על

לאורכה ולרחבה כי לך אתננה" (י"ג ,י"ד  -י"ז) ושוב נאמר וייבן שם מזבח לה'.

ידי ירושה וישיבה ,מתקדשת הארץ בקדושתה השנייה להתחייב בקיום מצוות התלויות בארץ .לכן

וצריך להבין מדוע אברהם זקוק לשתי הבטחות ,מה בין ההבטחה הראשונה לשנייה ,מה בין המזבח

היה צורך לבנות מזבח נוסף המסמל את ההכשרה לקניין הארץ.

הראשון שבונה אברהם למזבח השני ,ומדוע בהבטחה הראשונה אין פירוט של רוחות השמים – "צפו־

במחלוקת המפורסמת בעניין "היתר המכירה" שהייתה בין מרן הראי"ה זצ"ל ורידב"ז (הרב יעקב דוד

נה ונגבה וקדמה וימה" ,ואברהם גם לא נתבקש ללכת ולקנות את הארץ בקניין ,ובשנייה כן.

וילובסקי) זצ"ל ,סבר הרב קוק שמותר למכור את הארץ לנכרי לקראת שנת השמיטה ,כדי לחזק את

מרן הרב קוק זצ"ל מסביר ,כי ארץ ישראל נתקדשה בשתי קדושות ,קדושה אחת עצמית ,מצד שהיא

מצוות יישוב הארץ ,ולאפשר את הקיום היהודי בארץ ישראל .לעומתו טען הרידב"ז כי אין הגיון למ־

נחלת ה' והיא הארץ המיוחדת להשראת שכינה .וקדושה שניה בה נתקדשה ארץ ישראל ,היא קדושה

כור את הארץ לנכרי כדי לחזק את מצוות יישוב הארץ ,שהרי על ידי המכירה ,מפקיעים את קדושת

לקיום מצוות התלויות בארץ.

הארץ מחיוב המצוות התלויות בארץ ,ואם כן ,לא מתקיימת מצוות ישיבת הארץ.

הקדושה הראשונה מצד סגולת הארץ ,היא קדושת אתכסיא ,שהיא קדושה נסתרת ואין לה גילוי

הרב קוק עונה לו( ,בהקדמה לספרו ,שבת הארץ) כי אמנם על ידי המכירה ,נפקעת קדושתה של ארץ

ממשי ,ואילו הקדושה השנייה מצד קיום המצוות התלויות בארץ היא קדושת אתגליא ,שהיא נגלית

ישראל לעניין קיום המצוות התלויות בה ,אולם עיקר קדושת הארץ היא קדושת אתכסיא ,היא קדו־

לנו באופן מעשי על ידי החיוב במצוות התלויות בארץ.

שה פנימית מצד סגולתה של הארץ והיא לעולם אינה פוקעת ועולה לאין שיעור על הקדושה השנייה

הקדושה הראשונה ,קבועה וקיימת מאז בריאת העולם היא ארץ הסגולה בה בחר ה' וקדושה זו איננה

שהיא קדושת אתגליא .ולכן גם אם בשנת השמיטה תימכר הארץ ולא יהיו חייבים במצוות השמיטה,

תלויה בכיבוש ובקניין ,וגם איננה מתבטלת עם כיבוש זרים ,ובזמן גלות ישראל ממנה.

אבל עיקר קדושתה של איננה פוקעת והיא קיימת תמיד.

והקדושה השנייה של ארץ ישראל היא קדושה לחיוב במצוות התלויות בארץ והיא תלויה בכיבושה,
בירושתה ובישיבת ישראל עליה.
בפעם הראשונה ,מראה הקב"ה לאברהם את קדושתה הפנימית של הארץ ,מצד סגולתה ,ולכן אין

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
לכבוד 'שבוע העליות' במערכת החינוך בחרנו לציין את השבוע בעזרת פעילות לימודית וחברתית על העליות השונות לאורך
הדורות .בנות כיתות ז'-ט' עברו במרכז למידה אינטראקטיבי בו למדו על העליות השונות ,צפו בסרטונים על העליות ונחשפו
לתכנים רבים ומגוונים .תודה גדולה למורה איילת מרציאנו שבנתה מרכז למידה מקצועי ורציני והשקיעה בכך רבות .בנוסף,
התקיימה באולפנא תחרות סיפורי עליה .תלמידות ומורים שיתפו בסיפורים משפחתיים שפורסמו בתערוכה באולפנא .על הזוכות
תבוא הודעה בשבוע הבא ...תודה לכל הבנות היקרות שכתבו ושיתפו.

במסגרת שבוע העליות במערכת החינוך ,זכינו השבוע לביקור משלחת של מועצת החמ"ד בראשות הרב ד"ר אברהם ליפשיץ אשר באה לאולפנא לעמוד מקרוב ולהתרשם
מקליטתן של תלמידות עולות באולפנא .ב"ה התברכה האולפנא בהרבה מאוד תלמידות עולות .בכל שנה מצטרפות לאולפנא תלמידות חדשות אשר עלו לארץ ממש לקראת שנת
הלימודים ,ובנות רבות הלומדות באולפנא עלו לארץ בשנים האחרונות .אנו רואים זכות גדולה להיות שותפים בקליטתן בארץ.
מועצת החמ"ד ביקרה באולפן העברית ,פגשה תלמידות עולות ושמעה סיפורי עליה מתלמידות והורים .בסיום הביקור התכנסנו יחדיו באולם הספורט למעמד הוקרה לתלמידות
העולות .בהתכנסות נשאו דברים הרב עודד הרב אברהם ליפשיץ ,תלמידות השמינית גייל בנישו אשר עלתה לארץ מצרפת ואבישג מזרחי .בסיום ההתכנסות צפו התלמידות בסרט
מרגש על עלייתן של מספר תלמידות האולפנא ארצה .תודה רבה ליועצת גילה ברגר ולענת זדה על הכנת הסרט והביקור ולכל מי שהיה שותף להצלחתו.
דברים שכתב יהודה נוימן ,אחד המפקחים שהיה שותף לביקור באולפנא בשבוע העליות.
שלום לכולם,
אמש זכיתי להתרגש ולחוות מהי אהבת ארץ ישראל ומהי אהבת אמת בין אדם לחברו .אמש התחיל שבוע קליטת עליה במערכת החינוך .הרב עודד מייזליש ראש אולפנת חורב
והצוות החינוכי ארחו את הנהלת החמ"ד ואת נציגי מנח"י והציגו את המפעל המיוחד שלהם בנושא קליטת עליה .שמענו את העולות הוותיקות והחדשות ,פגשנו הורים עם סיפורים
מרתקים ,ראינו צוות שלקח על עצמו לקדם את העולות לא רק מבחינה לימודית אלא גם בשאר הבחינות .ראינו תלמידות שמרעיפות חום ואהבה בצורה מיוחדת על חברותיהם.
ואסיים בכך שאולפנת חורב בגימטריה שווה  783שווה לביטוי "זך וישר פעלכם" תודה על חוויה מיוחדת.

ביום ד' בנות שכבת ז' יצאו ליום גיבוש וכיף בגן העצמאות .הבנות נהנו מפעילות  o.d.tמאתגרת ומהנה ומיצירה טבעית האצטרובלים בהובלת בנות השכבה.
תודה למורות תהילה כץ ,שירה שרקי ,שבי קמפינסקי ושרה עוז ולבנות האחראיות על הובלת וארגון הפעילות.

ואחרון בשבוע העליה ...התקיימה פעילות "בוקר עדות" לבנות כיתה ט' .1בנות הכיתה השתתפו במשחק בנושא והביאו מאכלים שונים מארצות המוצא שלהן.
יישר כוח לבנות המארגנות  -הדר חסיד ,רעות וינברגר ועדי אסתיכנג'י.

במסגרת הכנת בנות השמינית לקראת השירות הלאומי ,פתחנו ביום רביעי ,ה' מרחשוון ביום חשיפה לבנות בנושא .ביום זה שמעו בנות השכבה את נציגות האגודות השונות
שהסבירו להן את הליך הרישום ואת התחומים השונים בהם יוכלו להתנדב .כמו כן הגיעו יזמי פרוייקט כרמל  - 6000פרוייקט הייטק חברתי להציג בפני הבנות את האפשרות
לשרת במסגרתם .בנות אולפנת חורב הן בין האולפנות הבודדות אשר נבחרו לשרת בתכנית ייחודית זו .ביום ג' ,ה' מרחשוון זכו בנות חורב לצפות בהצגה געבירטיג" של תיאטרון
היידישפיל אשר הגיעו להעלות את ההצגה בבית ספרנו מטעם עיריית ירושלים .ההצגה המקורית והצבעונית אשר שילבה בתוכה שירים בשפת היידיש תיארה את חיי היומיום
המלאים של היהודים בעיירות ובערי פולין טרם פרוץ מלחמת העולם השניה והשמדת חיי הקהילה.

ביום שני ג' בחשון נערך יום חשיפה לתוכנית "מעורבות בקהילה" לבנות כתות י' וי"א..
את היום פתח הרב עודד בשיחה אודות מהות הנתינה וערכה.
אח"כ שיתפו בני הזוג אלימלך את הבנות בסיפורם האישי אודות הניסיון שפקד את ביתם ,תארו בפני הבנות את התמודדותם האישית והאמונית .הבנות למדו מה כוחה של אמונה
ומהו כוחו של חסד .השיחה היתה מרוממת ומרגשת
לאחר מכן הגיעו נציגי עמותות שונות אשר חשפו בפני הבנות פרויקטים שונים ומגוונים.
את היום חתמה נציגת החמ"ד ,המפקחת טלי פריס בדברי ברכה לבנות.
היה זה יום מרומם ומרגש.

השבוע ביום רביעי ,יצאה קבוצת תלמידות משכבת י' במסגרת פרויקט "יזמים צעירים" ,לייצג את האולפנא ,אחרי שהעפילו לשלב הארצי של התכנית .במסגרת הפרוייקט ,תלמידות
לומדות איך לפתוח עסק אמיתי ,ונדרשות לבצע משימות שונות ולהפגין אחריות ,יצירתיות ,יכולת עבודה בצוות והתמדה .הקבוצה היתה צריכה לחלק תפקידים שנוים ללתלמידות
הקבוצה ,כמו עסק אמיתי ,להמציא מוצר שיש בו צורך אמיתי ולשווק אותו .התלמידות שלנו הכינו את  – UZipצמיד יד עם ריצ'רץ' שמתקד כמו תיק קטן ומאפשר לצאת מהבית
בלי להיסחב עם תיק גדול.
התלמידות שלנו הצליחו בשנה שעברה בתחרות המחוזית ונבחרו לעלות
לשלב הארצי .ביום רביעי הן הגיעו לקניון עזריאלי בחיפה ,שם התקיים
השלב הארצי של התחרות ,והקימו את הדוכן היפה והמושקע שלהן .כל הכה
בוד לתלמידות שלנו :תמימה ג'ייקובס ,הודיה שלמה ,אורה סטולמן ,שרה לווי,
ציפורה קירמאייר ,אריאלה גרין ,נעם מזוז ונעה כהן.
תודה רבה לאיטי פרוס ,מדריכת התכנית מטעם עיריית ירושלים שליוותה,
עודדה ותמכה ,תודה לנורית אהרוני שתיאמה ועזרה מטעם האולפנא ויישר
כוח ליזמיות הצעירות המוכשרות שלנו שנגיעו למקום השלישי! גאים בכן ):

ביום שלישי שמעו תלמידות שכבת ח' הרצאה במסגרת תכנית "גם אני יכול" ,תכנית שבה תלמידות משכבת ח' מכינות מוצר העוזר לאדם עם מוגבלויות .את ההרצאה העביר מר
חגי לוי ,שנולד כבד ראייה ובגי ל  14התעוור לחלוטין .למרות הנכות ,מר לוי המשיך בלימודיו ובחייו ,והיום הוא נשוי ,אב לילדים ובעיקר בעל גישה אופטימית מאוד לחיים .חלק מ�ה
תלמידות שלנו אף למדו ביסודי עם בתו של מר לוי .הוא הסביר ,בדרכו הפשוטה והנעימה ,כמה באמת חשוב להאמין ש"גם אני יכול" ,בכל מצב ,ועודד שאיפה להישגים ולמצויינות,
גם אם יש מכשולים בדרך.
ביו השאר ,הוא הדגים לתלמידות אמצעים פשוטים ומוצרים שיכולים להקל מאוד על חיי אדם עיוור :משחק ילדים עם מדבקות שניתן למשש ,מדחום
שמקריא את תוצאת הבדיקה ,אפליקציה שאומרת בקול את צבע הבגד ,מדפסת וספרים בכתב ברייל ,שעון שניתן למשש את מחוגיו ,ועוד.
ההרצאה היתה מרתקת! תודה לצוות מדעים של שכבת ח' על ארגון ההרצאה ובהצלחה לתלמידות ח' בהמשך התכנית של "גם אני יכול" ,שבו הן
צריכות למצוא אדם עם מוגבלות וביחד איתו להמציא מוצר שיוכל לעזור לו בחיי היום-יום ,כדוגמת המוצרים שמר לוי הראה בהרצאה.
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