בס" ד

ערב שבת קודש פרשת וירא ה'תשע"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ֵּשב א ְב ָּר ָּהם
ָּשב א ְב ָּר ָּהם ֶאל נְ ָּע ָּריו ו ּי ָֻּקמ ּו ו ּי ְֵּלכ ּו י ְח ָּ ּדו ֶאל ְּב ֵּאר ָּשבע ו ּי ֶ
ו ּי ָּ
שבע( :פרק כ"ב פסוק י"ט)
ִּּב ְב ֵּאר ָּ
"בכל שאר חוגי אנשים היו נוהגים אחרת .אחרי התעלות כזאת אל קרבת ה' ,אחרי
התרוממות כזאת מעל לכל תחום ארצי ,הרי אנשים כאברהם ויצחק היו מתמלאים עד כדי
כך מחשיבות עצמם והעניין האלקי ,ששוב לא היה להם כל ענין בחיים הארציים הרגילים
ובבני אדם ארציים רגילים .קירבה כזאת לה'  -אף אם רק מדומה היא  -מולידה בדרך כלל
בכל מקום מידה של התנשאות ,המביטה בגאווה אל שפל מדרגתם של שאר בני אדם כ'בני
חלוף מבשר ודם' ,ונמנעת מלבוא אתם במגע.
שונה בתכלית היא הרוח אשר מעשה המופת של אברהם ויצחק ינחילנה לדורות .לאחר
שזה עתה השלימו את העליון שבמעשי אדם עלי אדמות - ,הנה שבים הם אל האנשים אשר
השאירום לרגלי הר המוריה ,והולכים עמם יחדיו ,ואין מעלתם גבוהה בעיניהם בשום דבר
ממעלתם של האחרים .בעיני בן אברהם נחשבים כל בני האדם שווים במשלוחי ידם ,ואין
הוא עושה הבדלה בין עצמו ובין חוטבי עצים או משרתים נמוכי דרגה .ככל שהוא מתעלה
עילוי רוחני ומוסרי ,כן ימעט להתנשא על אחרים ,וכן ימעט להכיר את גדולת עצמו בדין...
וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו"
הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל בפירושו על התורה בראשית כ"ב י"ט

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
כפתיחה לשנת המחוייבות האישית בשכבת י' התקיים יום עיון בנושא .היום נפתח בשיחה של הרב
עודד בנושא נתינה .לאחר מכן שמעו הבנות את שיחתו של מר יניב קנדל בעל סיפור חיים שכולו
חסד .הגב' יעל ימיני ,האחראית על ההתנדבות מטעם עיריית ירושלים ברכה את הבנות ובהמשך
נחשפו הבנות למקומות התנדבות שונים ולחשיבותה של מסגרת ההתנדבות ע"י קולטים מהמקומות
השונים ובנות משכבות י"א י"ב שסיפרו על ניסיונן .תודה רבה לרכזת מחוייבות אישית ,נתי פרידמן
על ארגון היום .כמו כן צפו השבוע הבנות בסרט העוסק בחווית הנתינה מצד המקבל.
לציון יום פטירתה של רחל אמנו התקיים לימוד בחברותות בין השכבות .הלימוד עסק בדמותה
המיוחדת של רחל ובמעשה החסד של רחל כלפי לאה .תודה רבה לרחל קינריך על הכנת דף
המקורות ללימוד.

במסגרת העיסוק בנושא גיל ההתבגרות שמעו בנות שכבת ז' שיחה על השינויים וההתפתחות הפיזית
בגיל ההתבגרות מפי הגב' ציפי רבין.
בנות שכבת י' יצאו להשתתף בטקס הצדעה לאסירי ציון שקיים המשרד לקליטת עליה.
במסגרת תוכנית "גם אני יכול" שמעו בנות שכבת ח' את שיחתו של מר חגי לוי.
בנות שכבת י"א ארגנו ארוחות בוקר כיתתיות.
לציון יום הזיכרון להירצחו של רה"מ יצחק רבין ז"ל עסקו המורות בכתות בנושא מחלוקת ואחדות.
בנות כתות ח' 3וח' 4יצאו לסיור ביד שרה כדי לקבל מידע ורעיונות לקראת פרוייקט "גם אני יכול".

מזל טוב לאנשי הצוות :לעדי דוד להולדת הבן ,לרב כ"ץ להולדת הנכדה
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:
פליאה אליאס ,תהילה רביב ,כרמל דרעי ,שירה פלסנטל ,חנה סמואלס ,רעות
אבידן ,שחר בן דוד

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

