ערש"ק פרשת תזריע ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
הצרעת והשלמות –

הרב צבי שטמפפר

מלך כוזר עבר כברת דרך ארוכה יחד עם החכם היהודי 'החבר' בספרו של ר' יהודה הלוי,
ובמהלכה שיתף המלך את החבר בלבטיו והעלה שאלות קשות באמונה .לאחר חפירות רבות
שערך בנ פשו וביסודות האמונה החליט לעשות צעד משמעותי וקיבל עליו עול תורה ומצוות
בתהליך גיור ארוך .והנה ,עתה התחילו להציק לו שאלות מסוג אחר ,למה יש כל כך הרבה
חובות ,אזהרות ,ציוויים ,הרחקות ואיסורים? למה לא לחיות פשוט? איך אפשר לחיות ככה?
תשובת החבר מפתיעה בגישתה :אי אפשר לחיות אחרת ,ההוכחה  -הצרעת!
השאיפה של היהודי היא דבקות בה' ,בתורה ובמצוותיה ,והתורה תורת חיים היא ,צריך לחיות
אותה .כשהיהודים לא רק "מקיימים תורה ומצוות" אלא אף "חיים חיי תורה" הרי היא כדברי
החבר "נותנת להם חיות אלוקית ומקנה להם זיו ,יופי ואור בנפשותם ובגופיהם ובלבושיהם
ובמעונותיהם" .הביטו בפני יהודי שחי חיי תורה וראו את זיו פניו ,הבגדים הפשוטים שלובש
נדמים מלאי הוד ,ובביתו ,בית של תורה ,מרגישים את החום והאופי המיוחד.
כשהאדם מחובר לתורה ,מחובר לקב"ה ,החיבור מקרין על כל מעשיו ,דרכיו וסביבותיו .לעומת
זאת ריחוק מאת ה' ניכר מ יד באדם ובסביבותיו .אלו הנגעים המופיעים על גופו בגדיו או כליו
כתגובה לחטא ופגם של לשון הרע ודומיו .כשהאדם חי חיים הרמוניים עם העולם (ולא בכדי
מופיעה הצרעת או חלק מהופעותיה רק בארץ ישראל) ,אז כל חריגה גורמת לחוסר שלמות
וניכרת מיד .אול ם כשהאדם מנותק מטבעו הנפשי ,מחיי תורה בשלמות ,אינו חש בניואנסים
קטנים של פגמי ם .כשירד הדור הפסיקו להופיע גם נגעי הצרעת .החיבור הרגיש והמושלם בין
הגוף והנפש התערער.
איך מגיעים לדרגה זו של שלמות נפשית? בעבודה ממושכת שלב אחרי שלב .אכן ,בשלב
הראשון מקיימים את ציווי ה תורה גם שלא לשמה ,קיום מצוות גם בלי חיבור נפשי ,כל מצווה
ומצווה משפיעה על הנפש ומתקנת אותה .אבל ,אחרי המעשים נמשכים הלבבות בסבלנות עד
דרגת אהבת ה' אותה מתאר הרמב"ם (הלכות תשובה פ"י ה"ג)" :שיאהב את ה' אהבה גדולה
יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ...כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך" .עד
אז צריכה להדהד באוזנינו תגובת מלך הכוזרי כששמע את התשובה" :רואה אני כי תורתכם
כוללת כל דק ונפלא שבחוכמות ,דבר אשר אין כמוהו בכל תורה אחרת".

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת י' יצאו לטיול שנתי בהובלתו של משה נוימן .הן טיילו בהרי הגלבוע ,העמק
הנעלם ,נחל הקיבוצים ,נחל עמוד ,ציפורי והארבל ,הן לנו בעיר צפת ,סיירו בה ושמעו את
שיחתו של הרב אייל יעקובוביץ ראש ישיבת ההסדר בעיר .תודה רבה למורים שליוו את
הטיול :למחנכות רבקה טרופ ,הודיה ירוסלביץ',נתי פרידמן ורחל גולד .למרים רוזנפלד ,זיוה
קוסופסקי והרב אליהו קלרפלד ולמדריכות אלישבע ושרה ברכה.
בנות שכבות ז'-ט' השתתפו באירוע פתיחת מצעד הספרים שכלל דיון ציבורי –מעמת (דיבייט
בלעז) בעקבות הספר "הגל" שנלמד בשיעורי ספרות .את ההכנה למעמת הובילו בנות השמינית
המנוסות בתחום :אלישבע פינקלמן  -י''ב ,4ידידה ג'קובס  -י''ב ,4אתאל (תולי) אבנר -י''ב.4
הבנות שהשתתפו במעמת היו :בת-אל יצחקיאן -
ט' ,4רבקה קרשטיין  -ט' ,2יערה שאולוף  -ט',2
עדי מעתוק  -ט' ,3הלל בן אבו -ט' ,3נעמה קאהן-
ט'.4
השופטות ,שירה דווידי ,שרה וילצקי ,וחנה גולדשטיין
עשו את תפקידן נאמנה .בזמן הדיונים היו הצגות פלייבק על דילמות חברתיות.
תודה רבה למארגנות :מלכה שווייגר הספרנית ,והמורות לספרות :זיוה קוסופסקי ,טליה גפן
ולימור גנץ.
במסגרת שבוע החמ"ד ,זכתה אולפנת חורב בטכס חגיגי באות הוקרה מיוחד על פעילויות חסד
שונות לאורך השנה .יישר כח לבנות האולפנא.

במסגרת תוכנית כישורי חיים ,העבירה היועצת גילה ברגר סדנא בנושא ״עליה וקליטה״ לבנות
העולות בשכבת ט׳ ,על שמחת העלייה לארץ ,על תהליך הקליטה ,על האתגרים והקשיים
שנובעי ם מתהליך זה ,תוך הרחבת התפיסה בנקודת המבט כלפי העלייה כדבר שמפתח חוסן
בהתמודדות .
בכתות י"ב ,1י"ב 4העבירה היועצת סדנא בנושא הכנה רגשית לקראת המסע לפולין,
ובכתה י"ב 5בנושא אלימות מינית ,התמודדות ומניעת פגיעה ,חיזוק האסרטיביות ושמירה על
מרחב אישי.
ביום שני התקיים במוזיאון ישראל יריד המדע לעבודות חקר מדעי של כיתות ט' בירושלים.
תלמידתנו מיכל בוכריץ ייצגה את האולפנא בכבוד וזכתה במקום שלישי ובציון לשבח על
עבודת החקר שעשתה .העבודה התמקדה
בהשפעת ההאכלה על התנהגותם של תוכים
מסוג לורי ,ונעשתה בגן החיות במסגרת מיזם
ניסויי .מיכל הצליחה להראות בעבודתה
שיש היררכיה מעניינת בין התוכים הלורים!
(מי שמעוניין לקרוא את פרטי החקר,
הפוסטר מוצג בכניסה לאשכול הפיס).

ביום שישי יצאה קבוצת העתודה של שכבת ט' לסיור מודרך במוזיאון המדע ,בתערוכה החדשה
"קאפצ'ה" .התערוכה מתמקדת בהסטוריה של המחשבים ,במגבלות המחשב ,בהצפנה
ובחשיבותה ובהשפעת מדעי המחשב על חיינו ,כהמשך לנושאים הנלמדים בעתודה בשיעורי

מחשבים .תודה למורה נעה בן-יעקב ,המורה למחשבים בעתודה ,שארגנה את הסיור במוזיאון.

במסגרת פעילות החסד שבאולפנא מארגנת "מועצת התלמידות" מבצע "ביעור חמץ".
המבצע שבו נאסוף מוצרי חמץ ,בגדים ומשחקים אשר אין בהם חפץ יתקיים בשיתוף עמותת
"בצדק ובחסד" .אנא שלחו אל האולפנא את כל מוצרי החמץ אשר בכוונתכם לבערם קודם
הפסח ביום שלישי ר"ח ניסן  ,ואנו נעבירם אל עמותת "בחסד ובצדק" .העמותה תמכור את
החמץ ,ולאחר חג הפסח יחולקו המוצרים למשפחות נזקקות בהתאם לצרכיהם על ידי מתנדבי
העמותה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שירה נוב ,הדר שטרסברג ,ספיר ויצמן ,רבקה דניגר ,מירב לוסטמן,
אבישג מזרחי ,תמר ביטון ,אוראל מנחם ,מעין רחימי,
מיריאל דניאלי ,נעמי חזונוביץ' ,שירה שרייבר ,הודי'ה זרנצ'ני,
ספיר מרזייב ,עדי דשן ,הילה שמאי ,שרון בארי ,נעמי סבג ,אביטל
סימקיס ,דליה ליבוביץ.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

