ערב שבת קודש פרשת בהר התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
עבד שהוא אדון – הרב יהודה ולד
"וְ ִכי יָ מּוְך ָא ִחיָך ִע ָּמְך וְ נִ ְמ ַּכר ָלְך ֹלא ַת ֲעבֹד ּבֹו ֲעב ַֹודת ָע ֶבד" (ויקרא כה ,לט)
למרות העזרה שהחברה צריכה להושיט לאנשים חלשים כלכלית ,ישנם מצבים שבהם למרות הכל אדם עלול להימכר לעבד.
בתחושה ראשונית אנו מציירים עבדות כדבר נורא ואיום .אדם אינו ברשות עצמו ,רודים בו בעבודות קשות ,החופש שלו נשלל
ממנו וכו'.
אך אם נביט בדברי וחז"ל נמצא שבחברה מתוקנת אין כך פני הדברים:
הרמב"ם (הלכות עבדים ,פרק א') מסכם את ההתייחסות לעבד:
"כל עבד עברי אסור לעבוד בו עבודת פרך ,ואיזו עבודת פרך? זו עבודה  -שאין לה קיצבה ,ועבודה  -שאינו צריך לה ...שלא
יאמר לו' :עדור תחת הגפנים עד שאבוא' ,שהרי לא נתן קיצבה ...וכן לא יאמר לו' :חפור מקום זה' והוא אינו צריך לו .כל עבד
עברי אסור לישראל שקנהו להעבידו בדברים בוזים ...כגון שיוליך אחריו כליו לבית המרחץ ,או יחלוץ את נעליו."..
אנו רואים שישנה דרישה להתייחסות מלאת כבוד כלפי העבד.
תֹוׁשב יִ ְהיֶ ה ִע ָּמְך( "...ויקרא כ"ה ,מ')
"ּכ ָׂש ִכיר ְּכ ָ
יותר מכך מופיע במדרש על הפסוק ְ
"ע ָּמ ְך – במאכלִ ,ע ָּמ ְך – במשתהִ ,ע ָּמ ְך – בכסות נקיה ,שלא תהא אתה אוכל פת נקי והוא אוכל פת קיבר (קמח גס שלא
ִ
מנופה ,לחם עוני) .אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש ,אתה ישן על גבי מוכין (כותנה) והוא ישן על גבי תבן".
ממש שוויון בתנאים.
מסקנת הגמרא מהלכות אלו (קידושין דף כ' ,א') היא" :כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו".
התורה דורשת מאתנו "צדק חברתי" .לתקן חברה כזו בה גם אנשים שזקוקים כלכלית לתמיכה ומגיעים לעבדות -שומרים
על כבודם ,מקומם וזכויותיהם.
כשנתקן את מידותינו כל אחד עם עצמו ,את התייחסותנו שבין אדם לחברו – נזכה בעז"ה להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת י' יצאו לטיול שנתי בגליל העליון  .ביום הראשון הן טיילו בהר ברקן ,ובעמק הנעלם ,ביום השני טיילו בנחל
עמוד והתפללו על ציון קברו של רשב"י במירון ,וביום השלישי סיירו בציפורי העתיקה וטיפסו על הארבל .הבנות לנו
באכסניית "תל אביב" שבצפת ואף זכו באחד הערבים לסייר בעיר עתיקה של צפת .כמו כן שמעו הבנות את שיחתה המרגשת
של הגב' שני פרידיאן שסיפרה על החיים כיהודיה באירן ועל סיפור עלייתה לארץ .תודה רבה למשה ניימן רכז הטיולים על
ארגון ,ההדרכה והובלת הטיול .תודה למורות ענת בזק ,רבקה טרופ ,רחל גולד ,הודיה ירוסלביץ ,יהודית פולק ,רפאל אסולין,
אשר שכטר ולירון בחכמה שליוו את הטיול וכן למדריכות שושנה וחביבה על הצטרפותן.

ביום שלישי התקיים מפגש נוסף בין בנות משכבת ט' לבין הקשישים בדיור המוגן שב"נופי ירושלים" במסגרת פרויקט
"הבין דורי".
השבוע התקיימה פתיחת תערוכה של מגמת אומנות שכבת י''ב .בפתיחה נכחו הורים וחברים ,נאמרו דברים מפי הרב עודד
והמורות .התקיים סיור בתערוכה תוך מתן דברי הסבר על עבודות הבנות.
הבנות קיבלו שי ,ספר של אמנית .היה מרגש ומעניין ,תודה רבה למורות שליוו את הבנות במהלך השנה :עדי דוד ,רבקה
בשארי ואביבה וינטר.

בשבוע הבא יתקיים אי"ה יום חוגים פתוחים לכיתות ז'-ח' .במהלך השנה ,בכל שבוע ,יש לתלמידות בכיתות ז'-ח' חוגים
שהן בחרו להשתתף בהם  -מחול ,דרמה ,אמנות ,מוזיקה או מחשבים .בשבוע הבא נתכנס בזמן החוגים באודיטוריום של
אשכול הפיס וכל חוג יעלה בפני שאר השכבה ,ובפני האורחות ,מופע קצר ונזכה כולנו בטעימה מהעשייה הרבה במהלך
השנה בכל אחד מהתחומים .אמהות ,אחיות ומורות מוזמנות בשמחה.
שכבת ח' " -בית מדרש יוצר"  -ביום ראשון כ"א אייר (,16:15 - 14:45 )10.5
שכבת ז'  -נושא מרכזי :ירושלים  -ביום שני כ"ב אייר (.16:15 - 14:45 )11.5

מבצע מיחזור באולפנת חורב:
לפני שבועיים חטיבת הביניים של האולפנא הצטרפה למבצע איכות הסביבה של תאגיד אל"ה .הכיתות משתתפות בתחרות
נושאת פרסים של איסוף בקבוקים קטנים .יישר כוח לתלמידות שלקחו ברצינות את המבצע וכבר הביאו כמה מאות
בקבוקים לאולפנא .פרס ראשון :ארוחת צהרים מפנקת לכל הכיתה! בינתיים הכתה המובילה בתחרות היא כתה ז' 3אולם
ישנם כיתות נוספות הנמצאות קרוב לפיסגה .המתח בשיאו!
התחרות היא עד י' סיוון .נשמח אם תזכירו ותעודדו את התלמידות באיסוף הבקבוקים ,ותודה לצוות מדעים בחט"ב שמוביל
את המבצע.

בשבוע שעבר התקיים במוזיאון ירושלים טקס הענקת פרסי הצטיינות לתלמידי כיתות
י' בירושלים ,על עשייה משמעותית ומיוחדת במסגרת התכנית "מעורבות בקהילה"
יישר כח גדול לעדי גמליאל מכיתה י'  2אשר זכתה בתעודת הוקרה על הצטיינות
מיוחדת בפעילותה בארגון "קו לחיים" התומך בילדים הסובלים ממחלות ונכויות קשות.
בנות כיתתה של עדי הצטרפו גם הן לטקס אשר התקיים בנוכחות ראש העיר מר ניר ברקת.

הורים יקרים,
נתקבלה פניה מבית הספר "נועם אליהו" בנתיבות ,אשר מעוניינים להקים ספריית הנצחה
לזכרו של אב שנפל במבצע "צוק איתן"
לפרטים אפשר לפנות להילה לנדאו .0506685602
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