בס"ד

ערב שבת קודש פרשת משפטים ה'תשע"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ֹשה
לו ְכנ ֶּ
" ִאם ֶּכ ֶּסף ַּת ְלוֶּ ה ֶּאת ַּע ִמי ֶּאת ֶּה ָענִ י ִע ָמ ְך לֹא ִת ְהיֶּה ֹ
לֹא ְת ִשימון ָעלָ יו ֶּנ ֶּש ְך" (שמות כ"ב ,כ"ד).
בפרשת משפטים ,מצווה אותנו התורה על מצוות הלוואה לעני ,וצריך להבין ,אם עלינו
להלוות כסף לעני ,מדוע כתבה זאת התורה בלשון "אם"? וכך אומר על כך רש"י" :אם כסף
תלוה את עמי  -רבי ישמעאל אומר כל ִאם וְ ִאם שבתורה רשות ,חוץ משלושה ,וזה אחד
מהן" .היינו ,יש במצווה זו חובה ולא רשות .כלומר למרות הפתיחה בכתוב לשון אם ,המצווה
היא חובה גמורה .ובכל זאת קשה ,מדוע כתבה התורה מצווה זו בלשון "אם"? עונה על כך
בעל אור החיים הקדוש ,וז"ל" :אם ראית שהיה לך כסף יתר על מה שאתה צריך לעצמך
שאתה מלווה לעמי ,תדע לך שאין זה חלק המגיעך אלא חלק אחרים שהוא העני עמך ,ובזה
רמז כי צריך לפתוח לו משלו .ואולי כי רמז לו גם כן ,שלא יתנשא ויתגדל על העני בראותו
כי הוא הנותן לו ,והוא אומרו לא תהיה לו כנושה לשון נשיאות ומעלה כי משלו הוא נותן
לו" ,עכ"ל .כלומר אם יש לך כדי מחייתך ,ועוד נותר לך ,דע ,שמה שנותר בידך ,באמת
הוא רכושו של העני ,שהקב"ה הפקיד בידך ,ואם כן ,תן לו את מה ששייך לו ,בדרך של
כבוד וחלילה לך מלהתנשא מעליו .יקוים בכולנו דברי הנביא (מלאכי ג' א') על נותני צדקה
שמַ יִם ַוה ֲִריק ִֹתי
לעניים" ,ו ְּבחָ נוּנִ י נָא ָּבזֹאת ָאמַ ר ה' ְצבָ -אוֹ ת ִאם לֹא ֶא ְפ ּ ַתח לָ כֶ ם ֵאת אֲ ֻרבּ וֹ ת הַ ּ ָ
לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ ה ַעד ְ ּב ִלי ָדי"

הורים יקרים,
ברצוננו לשתף אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
לקראת ההכנות למסע לפולין לבנות כיתה י"ב ,התקיימה השבוע השתלמות ,במהלכה
שמעו הבנות את שיחתו של הרב ד''ר אשר שכטר ,מורה להיסטוריה באולפנא בנושא

יהדות פולין ולאחר מכן נערך דיון על המשמעות של זיכרון השואה .בנוסף יצאו בנות
השכבה ליום עיון במכון "שם עולם" בכפר הרוא"ה ,במהלכו שמעו הבנות שיחות על
ההנהגה היהודית בשואה ודילמות ערכיות ואמוניות בשואה.
בנות שכבת ט' השתתפו השבוע במיזם מחוזי "ממיצוי למצוינות  ."4102במסגרתו הן שמעו
הרצאות המועברות און-ליין ברשת האינטרנט .הבנות צפו בהרצאה בנושא הסייבר מאת
ניר גייטס ,מומחה ישראלי לנושא ,וכן בהרצאתו של נתן שרנסקי שעסקה בזהות יהודית
וביציאה מעבדות לחרות.
יום חלוקת התעודות נדחה השנה בשל סופת השלג ,אולם ,בשעה טובה ומוצלחת סיימנו
ביום חמישי את המחצית הראשונה של שנת הלימודים .בפתיחת היום שמעו בנות האולפנא
את שיחתו של ד"ר גרשון בר כוכבא על העיר חברון במהלך הדורות ,מאברהם אבינו ועד
ימינו .השיחה אשר התקיימה ביום גוש קטיף אשר צוין אתמול במערכת החינוך עסקה גם
בערך ההתיישבות ובחיבור לשורשים בעיר האבות חברון .לאחר מכן שמעו הבנות שיחה
מפיו של הרב עודד ,וכמדי השנה חולקו פרסים לבנות
מצטיינות במידות טובות ובדרך ארץ.

יישר כח לבנות הזוכות :שחף גבאי ,שירה אלקלעי ,אביטל יעקובוביץ ,ספיר ויצמן ,טליה
וייזר ,עדינה כהן ,חוה הרמן ,שרה ברוך ,שיר ידיד ,נועה שוורץ ,איילת דיקן ,אורלי

הלסטוק ,הילה ניניו ,דבורה רודאף ,הדר פיטוסי ,ליאת מזרחי ,קשת קלינגר ,נוי פינטו ,שרון
בארי ,מיכל שקרג'י ,נועה משה ,מור מלכה בביאן ,תמר מזרחי.
כמו כן הוכרזו הזוכות בתחרות צילומי השלג :עדינה וולף ואביגיל
רוזנר .לסיום צפו הבנות בקליפ תמונות מוזיקלי המסכם את הפעילות
התורניות והחברתית במחצית כולה ,שהוכן ע"י המדריכות רומי
ודליה .היום הסתיים בחלוקת תעודות על ידי המחנכות.

מזל טוב לצוות :לרחל עמנואל לאירוסי הבן ,ולמיכל בויאר להולדת
הבת.
מזל טוב לבנות :אליה עזרן,אודיה עזרן ,שיראל קימיאגרוב ,אודליה
בביאן ,שרה ברוך ,נעה פסטרנק ,יונינה קליין ,מיכל בוכריץ ,רננה
קליין ,עדי-דינה גולדשמיד ,פאר הדר ,רבקה שלמה ,תמר אנגלברג,
אביה פרץ ,שירה אנגלר ,עדן סוויסה.

בשבוע שעבר נשמטה בטעות
תמונה של מגמת האומנות מיום
המגמות ולכן אנו מצרפים אותה
השבוע.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

