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אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי

ראש השנה ושבת תשובה
המושג "מעגל השנה" מוכר לכולנו .כשמדברים בו,
השמיים משתנים
מתכוונים למחזוריות של החגים ,התקופות,
לעיני החקלאים.
העונות .גם סידורי תפילות המועדים מכונים
השכנים מתכוננים
לימים הנוראים.
"מחזור" .אנחנו חוזרים לתפילות המאפיינות את
התקופה הזו ,מזמרים את הפיוטים ומכוונים לבנו
מישהו חושב עליך
כלפי שמיא באותו רצף תקיעות שופר .אבל היהודי
ורושם את מעשיך.
שנע בתוך מעגלי השנים לאורך חייו -אינו חי לכוד
בוא הביתה במהרה
בתוך מעגל סגור .המחזוריות היא ספירלית .סחתי
עם הרוח הקרירה.
פעם בפני חברה על כך שבכל שנה אני בוכה בפיוט
(שיר תשרי /רחל שפירא)
"עת שערי רצון" ,והיא ענתה שבכל שנה היא
מוצאת את עצמה דומעת בקטע תפילה אחר,
"וגם את" הוסיפה "אני בטוחה שרגעי הבכי בפיוט שכל כך מרגש אותך
משתנים בין בתי הפיוט" .היא צודקת ,כמובן .כי אני לא אותו אדם של השנה
שעברה .אנחנו משתנים .מילות התפילה אמנם לא משתנות -אך פעולותיה על
הלב משתנות ועוד איך .למחזוריות הטכנית -יש ערך מוסף :אכן מעגל – אבל
כזה שעולה כלפי מעלה.
בימים שבהם היה נהוג להכין אגרות ברכה (לא לשלוח מסרון אחיד ברשימת
תפוצה) ,אבי ז"ל היה מקפיד שבאיחול המסיים של האיגרת ייכתב" :שנה טובה
ומתוקה" .דגש על המתוקה .כי השנה ,כך היה אומר ,תהיה טובה בוודאי ,כי
כל מה שה' עושה -הוא עושה לטובה .צריך גם שאנחנו נרגיש את זה שהיא
טובה -ע"י כך שנחוש את המתיקות שבטוב.
שנה טובה ו מ ת ו ק ה ,לנו ולכל בית ישראל!

פרשת השבוע >

הרב נעם הכהן

"אם כבנים ...רחמנו כרחם אב על בנים"
מכתב לאבא
אבא יקר,
איני יודע כיצד לפתוח מכתב זה .אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש .אני יודע שאתה קצת מאוכזב
ממני ,קצת?! קצת הרבה .זה לא הייתה השנה הכי מוצלחת מבחינתי .התפילה לא ממש הייתה עבודה
שבלב ,לא כ"כ הקפדתי להתפלל במניין ,על שיעורי תורה אין בכלל מה לדבר .אם אבוא לפרוט את
חטאיי' ,יכלה הזמן והמה לא יכלו' .אני כל כך מתבייש .רק המחשבה הזאת הורסת אותי .אבל הנורא
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מכל היא המחשבה על הבגידה הנוראה באמון שנתת בי .אתה האמנת בי ואני. ...אבא אהוב ,חסדך לא
תמו ,אתה כאילו לא ראית ,המשכת כרגיל.
אבא אהוב ,מה אומר ומה אדבר .אני מחפש את המילים ולא מוצא ,כאילם לא יפתח פיו .לדבר לשון
הרע ,ללכת רכיל ,ידעתי ,ועכשיו. ...כל התמונות עולות וצפות לנגד עיני ,וחטאתי נגדי תמיד.
אבא שבשמים ,מה אומר ומה אצטדק?!? רק זו אומר ,אבא ,דרשתי קרבתך ,אני כ"כ אוהב אותך וכ"כ
רוצה לשמח אותך .אני מבטיח לך שלפחות אשתדל .אשתדל בכל ליבי ובכל מאודי להיות נאמן לנשמתי
שנתת בי ,שנטעתי בי .להיות משמעותי יותר ,להיות בן ראוי לאבא שבשמים.
תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה,
שנה טובה,
בנך ,שמואל.

אבא יקר,
איני יודע כיצד לפתוח מכתב זה .אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש .אני יודע שאתה קצת מאוכזב
ממני ,קצת?! קצת הרבה .זה לא הייתה השנה הכי מוצלחת מבחינתי .בלימודים לא ממש השקעתי,
הטלפונים מהמורים היו קשים עבורך ,ראיתי על הפנים שלך איך אתה מתאמץ לא לבכות כשדברת
איתם .גם בתחום קיום המצוות לא כ"כ הקפדתי .מה לא כ"כ?! בוא נדבר גלוי – לא הקפדתי? אני כל כך
מתבייש .רק המחשבה הזאת הורסת אותי .אבל הנורא מכל היא המחשבה על הבגידה הנוראה באמון
שנתת בי .אתה האמנת בי ואני. ...אבא אהוב ,חסדך לא תמו ,אתה כאילו לא ראית ,המשכת כרגיל.
אבא אהוב ,מה אומר ומה אדבר .אני מחפש את המילים ולא מוצא ,כאילם לא יפתח פיו .לדבר לשון
הרע ,ללכת רכיל ,ידעתי ,ועכשיו. ...כל התמונות עולות וצפות לנגד עיני ,וחטאתי נגדי תמיד.
אבא יקר ,אבי מולידי ,מה אומר ומה אצטדק?!? רק זו אומר ,אבא ,דרשתי קרבתך ,אני כ"כ אוהב אותך
וכ"כ רוצה לשמח אותך .אני מבטיח לך שלפחות אשתדל .אשתדל בכל ליבי ובכל מאודי ,לבטא את
הכוחות שיש בי .אם אתה מאמין בי – אשתדל לא לאכזב .אשתדל להיות משמעותי יותר ,להיות בן ראוי
לאבא שכמותך.
תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה,
שנה טובה,
בנך ,יוסי.

"היום הרת עולם ,היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם ,אם כבנים ...רחמנו כרחם אב על בנים,"...
ביום בו נולד העולם,
ביום בו יצאה אל הפועל מחשבתו של מלוא עולם,
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עומדים בתחינה רחמנו  -גלגל עלינו רחמי אב,
אב ,המגלה בתורתו – שאפילו חוטאים ,מזידים ,מכעיסים,
בנים הם קרואים,
"בין כך ובין כך 'בנים אתם לה' אלוקיכם' ",
מעומק תחינה זו,
נתמלא אהבה ואמונה,
לילדינו אנו,
בנים אתם ,אהובים ,מתוקים,
נשמח בהם וישמחו בנו.
שנה טובה ,נעם הכהן.

< אמרה לשנה החדשה> ...
"מי שאינו מחדש בכל יום -סימן שגם ישן אין לו"
(רבי אהרון מקרלין)

< המלצה אחת בשבוע >
הפעם ההמלצה בעילום שם:
בנות יקרות ,בטח קיבלתן מספיק עצות
ותובנות לקראת השנה החדשה .אני מבקשת
להמליץ על מעשה פשוט לימי החג ,מעשה
קטן-גדול ,שתהיה לו משמעות כבירה לשנה
כולה.
אין צורך בהסברים לגבי סגולת תפילת
אמהות .אולם למעשה לא פשוט לאמא להגיע
לתפילה כולה ,בגלל העומס המוטל עליה
בחג ,כל שכן כשהוא ארוך :בישולים ,עריכת
שולחן ,אירוח ,סידור הבית וטיפול בקטנטנים...
הנה משימה :לאפשר לאמא – ע"י סיוע ככל
הניתן -להתפלל תפילה אחת ללא הפרעה.
ויהיו לרצון אמרי פיה והגיון לבה לפני ה'
בעבור משפחתכן בתוך כלל משפחות עמ"י.
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< שווה קריאה >
סיפור עם קריצה :
ליטאי הולך ברחוב ,רועד
מפחד ,כיאה לשלהי חודש
אלול .מולו צועד חסיד
בפנים שמחות ומאושרות,
לכבוד חודש הרחמים
והסליחות.
שואל הליטאי את החסיד:
"איך אתה יכול לשמוח? עוד
יומיים יש משפט"!...
"כן" עונה החסיד "אבל אבא
שלי הוא השופט".
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< השבוע באולפנה >
התאווררות ...חודש אלול היה רווי רגעי התעוררות .השבוע ביום
א' גם עצרנו להתאווררות .חודשי המלחמה והגבלות פיקוד העורף
מנעו מאתנו לקיים את לוח החופש העשיר בפעילויות .אבל בעזרת
שועים ונדבנים נמצאו המשאבים לטובת תלמידי הדרום ובכללם -בנות
האולפנה.
יצאנו ליום הפוגה בנווה במדבר,
לאחריו הגענו לפארק גולדה ,שם
זימרנו מפיוטי הסליחות ,אכלנו
צהריים ושבנו הביתה עייפות אך
רעננות...

התרת נדרים
גם השנה ,כבכל שנה ,עמדנו כל
בנות משפחת האולפנה למעמד
המיוחד של התרת הנדרים.
בראשות רב העיר ,הרב יהודה דרעי
יחד עם בית הדין שהורכב מהרב
חכים ,המנהל בדימוס מיכאל
בנסון -הותרו כל נדרינו ואסרינו.

מיד לאחר מכן קיבלנו את שנת
השמיטה הבעל"ט בקריאת הציווי
מן התנ"ך ובתקיעת שופר.
לשנה הבאה בירושלים הבנויה.
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הרמת כוסית לשנה החדשה
כולנו-
התכנסנו
החדשה
השנה
לכבוד
המחנכות ,המורים ,צוות ההנהלה ,עובדי
האולפנה ,ידידי האולפנה וגמלאיה -להרמת
כוסית לקראת השנה החדשה .נשאו דברים
נעה הכהן -ראש האולפנה ,מיכאל בנסון-
ראש האולפנה בעבר ומכלוף -הגנן המסור
שלנו.
תודה ענקית לועד המורים על השי המקסים.
יה"ר שתחל שנה וברכותיה ונמצא אך טוב
וחסד בעמלנו החינוכי ובכלל.

< מחבואים בלוח השנה >
פתרון החידה מהשבוע שעבר :הדובר -העולם.
התאריך :כ"ה אלול ,בו החלה בריאת העולם שהושלמה בא' בתשרי.
והשבוע ,כרגיל ,חידה המתייחסת לתאריך מהשבוע הקרוב:
בשני ימי ראש השנה וביחוד ביום הכיפורים
נאמרת תפילה ידועה שמיוחסת לי ,והיא בין המפורסמים בפיוטים
הפיוט הוא כמנהג יהדות אשכנז אך מוכר לכל בני דתי
בין השאר בגלל סיפור חיי ,ובעיקר -האגדה סביב מותי.
מהו הפיוט? מיהו הדובר ומהו התאריך בו נפטר?
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< זמני כניסת החג >
העיר

כניסת החג

ירושלים

85:71

תל אביב

81:81

באר שבע

81:87

"והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית
ישראל ,ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו
יודעי שמך לומדי תורתך לשמה"
שנה טובה ושבת שלום!
נעה הכהן.
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