ערב שבת קודש פרשת "כי תבוא" התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יתנִ י"
שר ִצ ִ ּו ָ
יתי ְ ּככֹל אֲ ׁ ֶ
"ש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי ָע ִׂש ִ
ָׁ

– הרב עודד

בפרשת כי תבוא ,מצווה עלינו התורה על ביעור מעשרות (דברים ,כ"ו) ִּ
שר ֶאת ָּכל ַמ ְע ַׂשר ְּתבו ָּא ְת ָך ַּב ּ ָׁשנָה
"כי ְתכַ ּ ֶלה לַ ְע ֵׂ
שר וְ נ ַָת ּ ָתה לַ ּ ֵלוִ י לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ ַא ְל ָמנָה וְ ָא ְכל ּו ִב ְ ׁש ָע ֶר ָ
יך וְ ָׂשבֵ עוּ" משמעות המצווה היא ,כי במידה
ישת ְ ׁשנַת הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
ויש ברשותנו תרומות ומעשרות שטרם העברנו ליעדם ,עלינו לעשות זאת עד לשביעי של פסח של השנה הרביעית
והשביעית למניין השמיטה .אולם יחד עם מצוות הביעור ,התורה מצווה עלינו גם על ווידוי מעשרות( ,דברים ,כ"ו י"ד)
"וְ ָא ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יתנִ י לֹא
שר ִצ ִּו ָ
יך ִ ּב ַע ְר ִּתי הַ ּק ֶֹד ׁש ִמן הַ ַּביִת וְ גַם נְ ַת ִּתיו לַ ּ ֵלוִ י וְ לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ ַא ְל ָמנָה ְּככָ ל ִמ ְצו ְָת ָך אֲ ׁ ֶ
ָעבַ ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ לֹא ָׁשכָ ְח ִּתי לֹא ָאכַ ְל ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ָטמֵ א וְ לֹא נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְלמֵ ת ָׁש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה'
שר נ ַָת ּ ָתה
ִש ָר ֵאל וְ ֵאת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
יתנִ י הַ ְ ׁש ִקיפָ ה ִמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ְ ׁש ָך ִמן הַ ּ ָׁש ַמיִם וּבָ ֵר ְך ֶאת ַע ְּמ ָך ֶאת י ְ ׂ
שר ִצ ִּו ָ
יתי ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
אֱ ל ָֹקי ָע ִ ׂש ִ
שר נִ ְ ׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ב ֵֹתינ ּו אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש" .פירוש המצווה הוא ,שלאחר הביעור אנו מצווים לעמוד ולהכריז כי
לָ נ ּו ַּכאֲ ׁ ֶ
"לֹא ָעבַ ְר ִּתי ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
יתנִ י" ויש לתמוה מהו הצורך בהכרזה
שר ִצ ִּו ָ
יתי ְ ּככֹל אֲ ׁ ֶ
יך וְ לֹא ָׁשכָ ְח ִּתיָׁ ...ש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ ל ָֹקי ָע ִ ׂש ִ
זו שאדם כביכול מכריז על מעשיו שהם טובים .ומדוע חז"ל קוראים לנוסח הזה ווידוי מעשרות ,הרי המושג ווידוי מוכר
יש אוֹ ִא ּ ָׁשהִּ ,כי יַעֲ ׂש ּו ִמ ָּכל חַ ּטֹאת הָ ָא ָדם
"א ׁ
לנו בדרך כלל בהקשר של חטאים ועוונות ,כפי שכתוב (במדבר ה' ו' –ז') ִ
שר ָעשׂ וּ"
אתם אֲ ׁ ֶ
ִל ְמעֹל ַמ ַעל בה' וְ ָא ְ ׁש ָמה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא וְ ִה ְתוַדּ ּו אֶ ת־חַ ּ ָט ָ
מרן הרב קוק בספרו עין אי"ה (ברכות חלק ב' על המשנה במעשר שני) לומד ממצווה זו רעיון עמוק וחשוב "על כן
נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על המעשה הטוב אשר עשה וכפי
המידה הראויה לחזק לבבו בעבודה ,ולשמח נפשו בפעלי יושר כתורה וכמצווה ,ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא
שמחה ושלווה ,ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו .על כן כשם שיש תועלת
גדולה לתיקון הנפש בווידוי העוונות ,כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים ,שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כל כך
כווידוי של החטאים ,כדי שלא יזוח עליו לבבו ויהיה נוטה לעצלה ולגאווה ולשריריות לב .אבל לפרקים תמצא תועלת
לעבדי ה' ישרי דרך גם כן בווידוי המצות ,למען ישמח בהם בלבבו ויחזק אורחות חייו בדרך ה'."...
לפי ביאורו של הרב קוק ,כשם שאנו מצווים להיות בעלי ביקורת עצמית ,להכיר בחטאים ,להתוודות עליהם ולשוב
מהם בתשובה שלימה ,כך יש חשיבות שמידי פעם יזכיר אדם לעצמו את מעשיו הטובים וישמח בהם ועל ידי כך יתחזק
בעבודת ה' ובאורחות חייו.
הגרי"ד סולוביצ'יק ,הולך גם הוא בדרך דומה ,ולומד ממצוות ווידוי מעשרות ,כי ישנם שני יסודות לתשובה .האחד,
"הכח הגנוז באדם להאשים את עצמו "...והשני" ,הכושר הרב של כל יחיד לטהר את עצמו ...יסוד שני חשוב כראשון.
האדם אינו מסוגל לבוא לידי תשובה אם אין בו האומץ להאשים ולגנות את עצמו ...מאידך גיסא ,אין לתאר הכרת
החטא וקבלה להבא ,אם אין לו לאדם אמונה בסגולות היצירה שלו ואיננו מאמין בכישרונותיו ובכוחות הנפש שלו
שיסיעו בידו לקדש את עצמו .אם אדם סבור שהוא חסר ישע וממילא משועבד לכוחות טבע מכניים ,אם אינו משוכנע
בחירות המעשה של האדם ,הרי איננו מסוגל לחוש את אשמתו" לדברי הגרי"ד ,אין אפשרות לשוב בתשובה ללא
יכולתו של האדם להכיר בחטאיו ולקבל אחריות על מעשיו ,וללא האמונה של האדם בעצמו ובכוחותיו ,שהוא איננו
חסר אונים אל מול החטא אלא בעל בחירה חופשית ובעל עוצמות ויכולות להצליח ולהתמודד אתו.

בנות והורים יקרים,
במהלך חופשת הקיץ נפרדנו ממר חיים מרכוס שהיה המנהל האדמיניסטרטיבי של האולפנא בשנים האחרונות.
חיים סיים את עבודתו באולפנא והחל לעבוד כמנהל אדמיניסטרטיבי בישיבת חורב .אנו מודים לחיים מרכוס על עבודתו המסורה ועל
תרומתו המיוחדת לפיתוחה של האולפנא.
אנו מקדמים בברכה את מר דובי שפלר אשר נכנס במהלך חופשת הקיץ לתפקיד המנהל האדמיניסטרטיבי של האולפנא ומאחלים
לו הצלחה גדולה בתפקיד החשוב.
השבוע נפתחה בשעה טובה ,שנת הלימודים ,אחרי חופשה ארוכה בה צברו כוחות ללמידה ועשיה מבורכת.

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בערב פתיחת שנת הלימודים ,התכנסו בנות כיתות ז' למפגש היכרות עם בנות השכבה ,המחנכות והאולפנא .הבנות שמעו את שיחתו
של ראש האולפנא ,הרב עודד ,פגשו את המחנכות ונהנו ממשחק גיבוש והיכרות של מבנה האולפנא שהכינו המדריכות.

שנת הלימודים באולפנא ,נפתחה בכינוס חגיגי של בנות כיתות ז' -י"א .במהלך הכנס ,התקבלו בנות כיתות ז' בשירה ,במחיאות כפיים
ובברכות להצלחה רבה עם כניסתן בשערי האולפנא .לאחר מכן שמעו הבנות את שיחתו של הרב עודד וברכתו לשנת לימודים מבו־
רכת .הבנות הכירו את המדריכות החדשות :חן אברהמי ,חני סבג ,תהילה ארליך ושרה בנוק בעזרת סרטון ומשחק מושקעים .לסיום,
נערכה קבלת פנים חגיגית לבנות שעלו במהלך הקיץ מצרפת וארה"ב .גייל בנישו משכבת י' שעלתה לארץ מצרפת בקיץ הקודם ברכה
את העולות מתוך ניסיונה וחוויותיה ,והבנות קיבלו שי מהאולפנא .ברכת ברוכים הבאים ואיחולי התאקלמות מהירה וקלה שלוחים
להן ולבני משפחותיהן .תודה רבה לרכזות החברתיות אילת ומלכה על ארגון הכינוס ולמדריכות על התרומה הגדולה למהלכו.

במהלך הקיץ התקיים מפגש לימוד לתשעת הימים לבנות המעוניינות .יישר כח למורות הדס גודמן וענת בזק
על שלימדו ואירחו בבתיהן את המפגשים.

המשלחת לפולין של בנות כיתה י"ב ,שבה השבוע לארץ ,לאחר שהות של שבוע במסע ,עוצמתי ,מרגש ומשמעותי ,בעקבות הקהילות
החרבות .יישר כח לצוות שליווה את המשלחת ,לרב עודד ,לראש המשלחת הרב דוד מוריה ,ולמורות המלוות :גילה ברגר ,ענת בזק,
נירית ברקוביץ' ואורית אזוגי.
לאחר חזרתן ,נפתחה לבנות השמינית שנת הלימודים ,במפגש ושיחה עם הרב עודד ועם צוות המחנכות.

לקראת הימים הנוראים זכינו לשמוע דברי התעוררות מפי הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו אשר הגיע לאולפנא לשוחח עם הבנות.

ערב היכרות להורים עם המחנכות וצוות ההנהלה
הורים יקרים,
ביום רביעי כ"ה באלול תשע"ה ( )09/09/2015יתקיים אי"ה ערב היכרות של הנהלת
האולפנא והמחנכות עם הורי הבנות בכיתות ז'– י"ב .אנו רואים בערב זה חשיבות רבה
בהידוק בקשרים ובשיתוף פעולה של הצוות החינוכי עם הורי הבנות.
להורי הבנות בכיתות ז' ,בשעה .18:00
הערב יחל בפגישה עם ראש האולפנא וצוות ההנהלה באודיטוריום בבניין המדעים ולא־
חריו מפגש עם המחנכות בכיתות.
להורי הבנות בכיתות ח' – י"ב ,בשעה .20:00
הערב יחל בפגישה עם ראש האולפנא וצוות ההנהלה באולם הספורט ולאחריו מפגש עם
המחנכות בכיתות.
ביום חמישי כ"ו באלול בשעה  15:30יתארח אי"ה באולפנא הראשון לציון והרב הראשי
לישראל הרב שלמה עמאר .אשר על כן ,כל הכיתות יסיימו באותו היום בשעה 16:15
ביום שני ח' בתשרי יתקיים אי"ה באולפנא יום התעוררות לקראת יום הכיפורים .הלימו־
דים יסתיימו ביום זה בשעה  15:30וההסעות יוקדמו לשעה זו.

מזל טוב לצוות:
לגילת סלע להולדת הבן ,לחנה בן דוד להולדת הבת ,לנעמה סויסה להולדת הבן,
לר' אשר שכטר להולדת הבן ,לאפרת הדרי להולדת הבן ,לגילה לנישואי שני הבנים יהודה ואלעזר,
לרב שמואל כץ לאירוסי הבן,למירב סיאני לאירוסי הבן ,לחיה שוויצר לנישואי הבת,
למורה רחל עמנואל להולדת הנכד ולרב יוחאי רודיק להולדת הנכד.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
איילת
קרן
ווימפפהימר המלבורגר

יעלה
סגל

נועה
כליף

אריאלה
רוטר

נעם
מזוז

ליוויה
גולדבלט

אורי
נפתלי

נעה
אלקיים

ליאורה
משיח

מוריה
אזולאי

רעות
גלינסקי

מיטל
כהן

דבורה
קוסובסקי

אוריה
זקן

אושרית
צדוק

אודיה
ואנר

דנה
סוויסה

משפחת האולפנא משתתפת באבלו של אורי סופר על פטירת אביו ע"ה
משפחת האולפנא משתתפת באבלו של משה ניימן על פטירת אביו ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

