ערש"ק פרשת ויקהל ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
מתן תורה חטא העגל והמשכן

(הרב אשר שכטר)

מעשה העגל משולב במעגל רחב יותר של מעשה המשכן .בפרשיות תרומה ותצווה משה מצווה על
ידי ה' לעשות משכן .ובפרשות ויקהל פקודי משה מצווה את עם ישראל על מלאכת המשכן .בתווך,
מצויה פרשת כי תשא ומעשה העגל .מעגל זה משולב במעגל נוסף של נתינת התורה .לוחות
ראשונים ולוחות שניים .על פי תיקוני הזוהר לוחות ראשונים מקורם בעץ החיים .בעוד שלוחות שניים
מקורם בעץ הדעת .לוחות ראשונים שורשם נעוץ בעולם חיובי נטול חטא .בעולם אוטופי בעוד
שלוחות שניים הם ביטוי של התורה לאחר החטא ומשום כך הם כרוכים בעץ הדעת.
מה משמעות הדבר לעניין המשכן?
דומה ,כי המשכן אף הוא מחולק לצד האוטופי השמימי "כאשר אתה מראה בהר" ,ולצד השני שהוא
המשכן שלאחר החטא .המשכן שלפני החטא הוא משכן שכולו שמימי אין הוא נוגע בחטא .ראשית
הווייתו נעוצה בעולם תמים של טהרה וקדושה ,מאידך המשכן שלאחר החטא נוגע בעולם המעשי.
מדוע ,אם כן ,ראשיתו של הציווי על המשכן הארצי היא במצוות שבת שאינה קשורה למעשה
המשכן עצמו?
נראה שיש ששתי תשובות בדבר .הראשונה היא תודעת ההגבלה ,והשנייה היא שיבה לתודעת
המצב הנעלה שבטרם החטא.
ממעשה העגל למדנו שהתודעה של עם ישראל באותם ימים הייתה סביב עבודה זרה .הם ביקשו
מאהרון" :קום עשה לנו אלוהים" .ועולה החשש כי מעשה המשכן יגרור תודעה המציבה את עבודת
הקרבנות בראש סדר העדיפויות .לפיכך ,באה מצווה שבת לחנך ולומר שבעבודת ה' ,גם עבודת
הקרבנות היא כפופה למשהו נעלה הימנה ,לשבת ולציווי האלוקי אודות שבת .אמנם ,עבודת
הקרבנות חשובה מאוד אך מצוות השבת והציווי עליה דוחה את בנייתו של המשכן .ה' מורה
לכאורה לעכב את בניית "ביתו" לשם שביתת שבת של בוניו .עבודת המשכן מהווה איפוא ,חלק
ממערכת הציוויים האלוקיים ואינה ח"ו תחליף לאלוקות .ולכן גם היא למרות חשיבותה ,מוגבלת על
ידי כללים.
יום השבת שהוא "מעין עולם הבא" ,משיב את התודעה שלנו אל אותו מצב שלם שקודם החטא.
ומשום כך הוא מאפשר לנו יצירה של תודעה מעמיקה יותר ,תודעה של אמונה .שורשיהם של
המשכן והתורה נעוצים בעולם עליון ,וככאלה הם משפיעים על תודעתנו ותובנותינו .אמנם ,היה
שיבוש ,של חטא .אך הקב"ה לא מתייאש מלנסות ליצור בנו תודעה של עולם נעלה .התקווה לקיומו
של עולם גבוה מאפשרת לנו להתרומם מעט מעל הקשיים ,להתבונן בעולם ולנסות לגעת בהוויה
נעלה זו מבחינה תודעתית ואפילו מעשית .ככל הנראה ,תודעה זו תעצים אותנו ,תתמוך אותנו ,עד
לתיקונו המלא של העולם.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
בשבת שעברה ,התקיימה באולפנא שבת שכבה לבנות כיתות ט'.
השבת עסקה בנושא "אמונה" .הפעילות נפתחה ביום שישי בשיחה
של הרב עודד ובפעילויות שונות של מדריכים ממדרשת מעלה חבר.
מלבד השיחות הרבות והפעילויות ,נהנו הבנות מהשהות המשותפת
והמגבשת במשך השבת .תודה למחנכות שליוו את השבת :רכזת
השכבה אילת וידברג ,והמחנכות רות לבנברג ,טליה גפן ,יונה פיש
ובני משפחותיהן.
במסגרת התכנית ל"מחויבות אישית" שמעו בנות שכבת י' את
שיחתו של מר אמיר אוחנה ששיתף אותן בסיפורו האישי ,על חייו
במשפחה קשת יום וההתמודדות עם חברה אלימה בה צמח ,ועל כך
שלמרות התנאים הסביבתיים והאישיים ,הקים מרכז טיפולי בבגרותו.
השיחה עסקה ביכולת התמודדות עם קשיים והתרומה לזולת.
לבנות שכבת ז' התקיים סמינריון בנושא אמת ויושר .במהלך
הסמינריון שמעו וחוו הבנות שיחות ופעילויות שונות מפי מדריכות,
בהנחייתה ובהובלתה של רות לבנברג ,השתתפו במשחק
אינטראקטיבי שהועבר ע"י מדרשת עופרה ושמעו שיחה בנושא מפי
הרב דוד מוריה .בסוף הסמינריון נשארו הבנות ללון בפנימיית
האולפנא ,נהנו מארוחה ערב ,מפעילות קריוקי שהועברה ע"י
המדריכות רומי ודליה ,ומהשהות המשותפת בערב ובלילה
בפנימייה .למחרת יצאו הבנות לסיור ביד קנדי וציר המעיינות ,עד
מושב אבן ספיר ,בהובלתו של משה נוימן .תודה לרות לבנברג על
השותפות בבניית היחידות ,תודה למחנכות שליוו את הסמינריון:
רכזת השכבה שרי מוזס ,שמרית גרוסברג ואסתי אנסבכר ,וכן תודה
למורות שליוו את הסיור :אסתי הלפרין ,כנרת משריקי והמדריכה
דליה.
לבנות שכבת י' התקיימה פעילות ספורט מגבשת בהנחייתה של
המורה לספורט דבורה שמחוביץ'.
במסגרת עבודות החקר במדעים בשכבת ט׳ ,התקיים ביום שלישי
השבוע ״בוקר בנושא חקר״ לשכבה ,בו עסקו הבנות בנושאים שונים
ומגוונים כמו ,השפעת מומסים על טמפרטורות רתיחה ,התנהגויות
של בעלי חיים ,במסגרת תצפיות מודרכות בגן החיות התנכ"י ועוד.
תודה רבה לנורית אהרוני ,מנהלת מרכז המדעים על ארגון היום
ולנחמה גרובר שליוותה את קבוצתה למוזיאון המדע ולהודיה
ירוסלבי'ץ שליוותה את קבוצתה לגן החיות ותודה לרומי המדריכה
שהצטרפה לליווי.

מזל טוב לאנשי הצוות :למורה רחלי גרינבוים לנישואי הבת יעל  ,לרב דוד
מוריה לנישואי הבת עטרה.
מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן :חנה ויין ,לינוי כהן פאסריאן,
שוהם חנוכה ,תמר ביטון ,שהם מועלמי ,לאה קרני ,יעל שטיינר ,אדוה
פרנקפורטר ,עדי פרנקפורטר ,הודי'ה זרנצ'ני ,עדי כהנא ,שרון בארי ,לירי
כליף ,הדר יום טוב.

משפחת האולפנא שולחת תנחומיה לגב'
מירה פוטרמן על פטירת אמה ע''ה.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

