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אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי

פרשת מקץ
מנהג קבוע היה לי ,לבקר את הבנות הבוגרות שחינכתי -במקומות השירות
הלאומי שלהן .כך הייתי מוצאת את עצמי ,מידי איזה זמן ,נוסעת למקומות שונים
בא"י עם חבילות מתוקות וד"ש מהבית.
לפני כ 51-שנים ,סמוך לחנוכה ,יצא לי לבקר בקרב בנות השירות שהיו בירושלים.
אחד המקומות היה "בית חינוך עיוורים" הידוע ,בקריית משה.
כשנכנסתי ראיתי שהמקום מקושט וצבעוני באופן מקסים ולא הייתה פינה שחפה
מתמונות וציורים מסממני חנוכה.
"וואו ,איזו השקעה!" אמרתי לעירית ,תלמידתי "מדהים כאן .ככה אתם מקשטים
לקראת כל חג?"
"מקשטים ,אבל לא ככה .ככה רק בחנוכה"
"אבל ,נו ...לא חבל על ההשקעה הרבה כל כך בחנוכה? בלאו הכי -זה לא שהחניכים
רואים .הם עיוורים".
"כן ,אבל חנוכה זה חג העיוור ...מה ,לא ידעת?" הוסיפה כשראתה את מבטי התמה
"חנוכה ,חג האור ,הוא גם חג העיוור".
אז לכל מי שחושב כפי שחשבתי אז ,שמגיע לאדם שקבע את חנוכה כחג העיוור
שיצעקו עליו קצת ,כי יש גבול לציניות ומה זה השטויות האלה -אני ממליצה לחשוב
עוד טיפה.
לא נדירים הסיפורים שבהם דווקא האדם העיוור -ראה יותר מכולם .דווקא הוא -ראה
מעבר וזה היה העיוור שהוביל את החבורה סביבו אל האור.
לבחור בחג האור כחגם של העיוורים -לא כל כף אירוני ,כמו שניתן לראות :העיוור
אולי נטול מאור עיניים ,אבל יש בו יכולת להציג אור אחר :של תובנות עמוקות ,של
חושים אחרים המחדדים את ההבנה שלו ושל הסובבים אותו ,של ראיה שאינה
מצריכה מאור עיניים.
בין פעילויות טרום החנוכה זכינו לארח נערה מקסימה שהופיעה לפנינו בצליל
ובאומר ,וללא ספק האירה בכולנו נקודות מעט חשוכות .תמונות מצורפות בהמשך.
השבוע -מפאת שבוע הלימודים המקוצר -הידיעון בפורמט מצומצם .נחזור אי"ה
למתכונתו הקבועה בשבוע הבא.
חג אורים שמח ,חודש טוב ושבת שלום!

...שהשמחה במעונו

מזל טוב למורה זיוה קוסטינר להולדת הנכדה! רב נחת ושמחה 
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השבוע באולפנה
ביום ראשון ,נערך מבצע שישית.
יישר כח לשישיסטיות ולמחנכותיהן על
מופע מלא ריקודים ואור ,צחוק והומור
וגם מסר מקסים של אחדות ותפילה
לחיבור בין כל לקי העם בחסות אורם של
נרות החנוכה.

ביום שני נערכה תפילה משותפת לכלל
האולפנה עם הלל ושירה סוחפת .תודה
לאודליה זינגר על הכנת החזניות
לתפילה ושירה מרוממות ומאחדות.

תהילה סממה ,נערה עיוורת עם קול יפהפה ,באה לספר לנו קצת
מסיפור חייה והתמודדויותיה השונות .בסיפורה
שילבה שירים ,רובם -כאלה שכתבה והלחינה.
היה מרגש ומקסים.
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אמרה לחנוכה
צריך שכל אדם יידע ויבין,
שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו,
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש יידע ויבין,
שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו
לאבוקה גדולה,
ולהאיר לעולם כולו"
(הרא"יה קוק זצ"ל)

טמון בתמונה
בתמונה מהשבוע שעבר הייתה כריכת הספר של דבורה עומר" ,הבכור
לבית אב"י" ,שמספר את ראשית תולדות חייו של איתמר ,בנו של
אליעזר בן יהודה .יישר כח לאילנה צור שידעה את התשובה!
הקשר לחודש כסלו הוא העובדה שכ"ו כסלו הוא יום פטירת אליעזר בן
יהודה.
והשבוע-
מי האיש בתמונה? מה שמו וכינויו ובאיזה תפקיד
ידוע החזיק?
איך הוא קשור לחודש טבת?
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זמני כניסת ויציאת השבת
העיר

כניסת השבת

יציאת השבת

ירושלים

16:00

17:16

תל אביב

16:14

17:17

באר שבע

16:19

17:19

בברכה ,נֹעה הכהן
ראש האולפנה.
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