ערב שבת קודש פרשת "שלח" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה -

הרב עודד

בתחילת הפרשה אנו קוראים על שליחתם של המרגלים
ָשים וְ י ָֻתר ּו ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנ ַַען
"שלַ ח ְל ָך אֲ נ ִ ׁ
ועל גודל מעמדםׁ ְ ,

שהוא במקום עליון קשה לו ליפול למדרגה תחתונה כמו

הארציות (החומריות) משתלטת על יושביה .הם העדיפו

שקשה אל הנשמה לרדת למטה .ובעל כורחו אדם נברא.

להישאר בעולם שכולו קודש וזו הייתה טעותם .תפקידו

יש ֶאחָ ד ְל ַמ ּ ֵטה
יש ֶאחָ ד ִא ׁ
ִש ָר ֵאל ִא ׁ
שר אֲ נִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי י ְ ׂ
אֲ ׁ ֶ

אבל הי' להם לבטל עצמם לעשות רצון הבורא יתברך.

של האדם הוא לא להינזר מעולם החול ,אלא לקדש את

ֹשה ִמ ִּמ ְד ַּבר
ִשלַ ח א ָֹתם מ ׁ ֶ
ָשיא בָ הֶ ם ַויּ ְ ׁ
אֲ ב ָֹתיו ִּת ְ ׁשלָ ח ּו כּ ֹל נ ִ ׂ

ולהבין מאמר חכמינו ז"ל יפה שעה אחת בתורה ומעשים

החול ,לקדש את כל שדרות החיים .זהו ייעודו האמיתי של

ִש ָראֵ ל הֵ ּ ָמה"
אשי ְבנֵי י ְ ׂ
ָשים ָר ׁ ֵ
ארן ַעל ּ ִפי ה’ ּ ֻכ ּ ָלם אֲ נ ִ ׁ
ּ ָפ ָ

טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא"...

האדם בחייו וזהו תפקידו של עם ישראל בעולם.

(במדבר י"ג) ובהמשך הפרשה על חטאם הקשה " ַויּוֹ ִציא ּו

על פי דברי בעל השפת אמת ,מתבאר כי דווקא טובתה

הרב קוק בספרו "אורות" כותב" :למילואה של שאיפה

ִש ָר ֵאל" .הפרשנים
שר ּ ָתר ּו א ָֹת ּה ֶאל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ִ ּד ַּבת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ

של הארץ ,זהו גם חסרונה .המרגלים שהיו בדור שכולו

זו צריך דווקא ,שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית

הסבירו בדרכים שונות את חטאם של המרגלים ואת

מדרגת "ראשין" חששו מפני ירידה רוחנית שלהם ושל

וסוציאלית וכסא ממלכה לאומית ,ברום התרבות

המניעים לחטא.

בני ישראל ,עם הכניסה לארץ ישראל .במדבר היו רגילים

האנושית" ,עם חכם ונבון וגוי גדול"… למען דעת שלא רק

הרבי מגור בעל השפת אמת כותב "איתא בזוהר הקדוש

להנהגה אלוקית ולנסים גלויים " -ובעמוד ענן אתה הולך

יחידים חכמים מצוינים ,חסידים ונזירים ואנשי קודש ,חיים

כי המרגלים חשבו הכא אנן רישין ובארעא לא נזכי להיות

לפניהם יומם ובעמוד אש לילה" ,המן והבאר שליוו אותם

באור האידיאה ,כי גם עמים שלמים ,מתוקנים ומשוכללים

רישין (כאן אנו ראשים ובארץ ישראל לא נהיה ראשים).

בדרכם .למעשה בני ישראל לא היו צריכים לדאוג אלא

בכל תיקוני התרבות והישוב המדיני .עמים שלמים

אכן לכאורה נראה כי ודאי כל מה שאמרו המרגלים הי'

לחייהם הרוחניים .הם ידעו שבכניסתם לארץ ישראל

הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות "

בעבור כללות בני ישראל .וכיון שנבחרו להיות שלוחי בני

תיפסק ההנהגה האלוקית הגלויה ותחל הנהגה טבעית,

וכדברי כלב בן יפונה" :עלה נעלה וירשנו אותה" ,רק

ישראל ודאי היו בטלין אל הציבור .ואיך נוכל לומר עליהם

שתחייב אותם ליישם את התורה בחיים המעשיים – להקים

בארץ ישראל יכול עם ישראל לממש את ייעודו האמיתי,

שדיברו מחמת נגיעת עצמותם .אבל נראה לבאר העניין כי

מדינה ,על כל המשתמע מכך ולעסוק בישוב הארץ .דבר

ולכן "עלה נעלה" – הכניסה לארץ ישראל תהיה עלייה

דור המדבר בכלל היו בחי' ראש .כי הדור שיצא ממצרים

המחייב שילוב של תורה ועבודה ,קודש וחול .לכן טענו

כפולה ,בגשמיות ורוחניות כאחד.

ושמעו הדברות בסיני הם ראשין לכל הדורות ...ובוודאי מי

המרגלים ואמרו" :ארץ אוכלת יושביה" .כלומר ,מקום בו

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
השבוע יצאה שכבת ז' ליום פעילות מיוחד שהתקיים בבנייני האומה בירושלים מטעם הנהלת החמ"ד  .היום עסק ב"שבעים שנה
למדינה לאור חזונם של נביאי ישראל" .הפעילות כללה סיור בתערוכה בנושא בהדרכת בנות שירות ושירה בציבור מונחית של
שירי ארץ ישראל .שיאו של היום היה השתתפות בשלב הגמר של חידון החמ"ד הארצי אליו העפילה תלמידת השכבה גילי שלו
בו ייצגה את האולפנא בכבוד רב ובהצלחה גדולה .יישר כוח לגילי על המאמצים הרבים ועל השקדנות והרצינות .תודה לרכזת
היסטוריה איילת מרציאנו על ארגון הפעילות ולמורות שרה עוז ,שירה שרקי ,שבי קמפינסקי ושרונה לנדי על ליווי הבנות.

השבוע השתתפו בנות שכבת ט' במרכז למידה במכללה בנושא "מעמק עכור לפתח תקווה"  -משואה לתקומה .הבנות עברו בתחנות שונות שביטאו צדדים שונים בתהליך התקומה
שעבר על העם היהודי לאחר השואה .התחנות היו מגוונות ,מלמדות ויצירתיות .יישר כוח לסטודנטיות מתוכנית המצויינות במכללה על יצירת מרכז הלמידה ולמורה איילת
מרציאנו ,רכזת היסטוריה ,על ארגון הפעילות.

ביום רביעי יצאו כל בנות שכבת ח' לפעילות התנדבותית לרגל סיום שנת פעילותן באריזת מזון .ביום זה הבנות עסקו באריזת מזון באגודת "אפרת" ,ארגון "יד אליעזר" וארגון
"תכלית" .יישר כוח גדול לבנות על פעילותן הענפה במשך השנה כולה ,למורים שליוו את הפעילות השבוע ולכל אורך השנה ,ולמורה נתי פרידמן על ריכוז הפרויקט.

בנות שכבת ט' סיכמו השבוע את הלימוד בספר שמואל באמצעות פעילות חווייתית בארגון ובהנהגת סטודנטיות פרויקט
אקדמיה כיתה .הבנות למדו ,החכימו ונהנו .תודה לסטודנטיות שארגנו והעבירו את הפעילות ולרכזת תנ"ך ,המורה רחל קינרייך,
שיזמה והובילה את הפעילות.

ביום חמישי תלמידות משכבות ז'-ח' התפללו יחד בבית מדרש ,ולאחר מכן שמעו שיחה מפי הרב עודד בנושא פרשת השבוע.
בהמשך היום התקיימה גם קבלת שבת לבנות כיתה ז' .השכבה התכנסה לקבלת שבת משותפת ,אחרונה לשנה זו ,בהובלת
המורה תהילה כץ ותלמידות כיתה ז'.2
יישר כוח לתלמידות על הכנת השירים ,המצגת ,החידון והצ'ופרים.

ביום חמישי התקיים טורניר מחניים לבנות שכבת י' .הטורניר התאפיין באווירה טובה ושמחה ובשיתוף פעולה מצד הבנות .יישר כוח לבנות כיתה י' 4על הניצחון במקום הראשון
ולמורה לספורט ,מירי רוזן ,על הארגון.
לכבוד סיום ספר שמואל א' ,התקיימה בכיתות ט' תחרות בקיאות .הפעילות היתה בהובלת הסטודנטיות של המכללה .התלמידות הוכיחו ידע נהדר .ובסופו של דבר ניצחה בתחרות
כיתה ט' .2יישר כוח על הכנת המשחק היפה לסטודנטיות רחל סבתו וליאת מדמוני.

לרגל סיום תוכנית "לשמה" לכיתות י' התקיים השבוע מפגש מיוחד  -הבנות נהנו מסדנת בלונים צבעונית ומשמחת שבמהלכה הכינו בלונים מיוחדים .לאחר מכן הבנות
יצאו להתנדבות בבית החולים "שערי צדק" ושימחו את הילדים במחלקות השונות באמצעות הבלונים המעוצבים .בהמשך הערב נהנו הבנות מארוחת ערב טעימה
ומושקעת ושמעו שיחה מפי הרב שאולי סיאני סביב השאלה "האם אני עושה את רצון ה' בבחירות שלי בחיים" .תודה רבה למורות חנה חן ועליזה ונמק על הובלת
התוכנית לאורך השנה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אביה
פינקלשטיין

אילה
גרודזינסקי

אילה
בן חמו

דורין
אות

אביגיל
אילוז

הדר
תורתי

מוריה
בר חן

חנה
אדלר

אלינור
פדידה

יעל
ריבק

אוריה
כהן

שרה
זיוי

יובל
שטרן

אסתר
מלכן

מאירה
שווארץ

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שדמה
שאולוף

אילה
שאולוף

