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עורכת :חגית לוי

אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי
פרשת שמות
ֹאמר [ ]...לָּ ָּמה ה ֲֵרע ָֹּתה לָּ ָּעם הַ זה לָּ ָּמה זה ְשלַ ְח ָּתנִ י":
ָּשב משה אל ְיהֹוָּה וַי ַ
" וַי ָּ
אפשר בקלות לדמיין איך משרתי הקודש ,המלאכים ,מצקצקים בלשונם
נוכח דברי משה "למה הרעותה" .ככה לא מדברים עם ה'!
משה מבצע את השליחות .אמנם לוקח לו קצת זמן להסכים (בעיקר
בגלל מידת הענווה) ,אבל בסופה של ההתגלות כנגד הסנה הבוער הוא
מתמסר לשליחות ומבצע את הציווי האלוקי ללכת אל בנ"י קצרי הרוח
מחמת העבודה הקשה ולהודיעם כי הגיע זמן הגאולה.
אבל הם ,כאמור ,קצרי רוח והניסיון להתחיל את גאולתם בפועל
נתקל בהחמרת התנאים ונוכח כל זה בא משה ,העניו מכל אדם ,ושואל
את הקב"ה שאלה שלכאורה יש בה עזות מצח" :למה הרעותה?"
מותר לשאול שאלות .מותר לתהות כנגד עוולות ,כנגד מציאות של
צדיק ורע לו -רשע וטוב לו .מותר להביע בקול קושיות שלנו אל הבורא.
אבל הדברים צריכים לבוא מנקודת הענווה.
לא שאלות קנטרניות ,שמסתיימות בסימן קריאה ,שבהן אין כל עניין
להמתין למענה והמוטיבציה לשאול אותן נובעת מרגשות גאווה של מי
שיודע כל.
אלא שאלות שנובעות מרצון כן ואמתי
לדעת ולהבין ,ללמוד ולהפנים את
המענה .שסימן השאלה שבסופן טומן
בחובו ענווה וידיעה שמותר לשאול-
בשני תנאים :האחד -שאופן השאלה
יהיה כזה שבאמת תוהה בנוגע לתשובה
ובאמת מבקש לדעת ,והשני -מתוך
ענווה והבנה שאולי לא נזכה למענה
ולא בטוח שנוכל להבין.
שבת שלום!

...שהשמחה במעונו
מזל טוב למורה זיוה קוסטינר על אירוסי בתה!
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פרשת השבוע >

עורכת :חגית לוי

הרב נעם הכהן

בשכר נשים צדקניות
אין ספק שהאחד הדברים הראויים לתשומת לב עם תחילתו של חומש שמות זו העובדה שמעבר
לדמויות המחברות בין סוף חומש בראשית לתחילת שמות ,הדמויות הראשונות הן – נשים .המיילדות.
וכך אנו קוראים:
"ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה :ויאמר בילדכן את
העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה:
ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים :ויקרא מלך
מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים :ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא
כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו:
וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד :ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים".

דומה שלאור דברי רבי עקיבא הדבר מקבל תוקף ועומק" :דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו
ישראל ממצרים".
ישנה הופעה מיוחדת פה .נשים צדקניות .אמנם התלמוד במסכת סוטה מרחיב את הדבר על פני כל
ההתנהלות הנשית סביב גזירת פרעה .נשים שעל אף חידלון הגברים נוכח גזירת פרעה עודדו ועוררו את
בני זוגם להמשיך חיים לעולם.
אך נדמה לי שאי אפשר לא לראות דווקא בשתי הנשים הללו את המקור לדרשה הזו.
מעניין לציין זאת מפני שגם בפרק ב' גיבורת הפרק היא אשה .אחות משה ואהרון .מרים .היא המתייצבת
מרחוק לדעה מה ייעשה עם אחיה .היא תלך לבת פרעה (עוד דמות נשית )...ותתציע לה אשה מינקת.
עומק דרשת רבי עקיבא רק מתחדד .ישנה פה אמירה משמעותית.
אני מבקש למקד את הדברים סביב דיוק בפסוק הבא:
"וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד" .האדמו"ר מאוז'רוב זצ"ל מדייק שאם נשים על לב הרי
ההטבה האלוקית למיילדות לא היה שכר אישי זה או אחר אלא שפועלן צלח .שהדבר עליו הן מסרו את
נפשן אכן הצליח והמשכיות העם וקיומו הובטח בכהנה וכהנה.
במקום בו הפעולה נעשית במסירות נטולת אגו .במקום בו ישנה כנות מוחלטת ישנה סיעתא דשמיא
מיוחדת .ישנה ברכת שמים .ישנה גאולה.
שבת שלום,
נעם.
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השבוע באולפנה

עורכת :חגית לוי

בנות שכבה ח' משתלבות בטיפוח
האולפנה וכבר זמן רב מכינות ,בהנחיית
מחנכות השכבה והמורה רותי בן דוד,
תמונות פסיפס גדולות לקירות האולפנה.
עד שיגיעו לתוצר המוגמר ,הנה טעימה
מעמלן .ניכר שיש למה לצפות...
יישר כח!

ערב כיתה -י'2
בתחילת השנה ,באחת משעות החינוך ,כתבו לעצמן
בנות הכיתה דבר אחד בו הן מעוניינות להתקדם ,יעד
אחד -אותו הן רוצות לכבוש.
את הדברים הכניסה כל אחת למעטפה סגורה עם שמה
והעבירה למחנכת.
בערב כיתה שנערך השבוע לאחר פעילות ודיון
בנוגע לצמיחה ויכולות ,חילקה המחנכת לכל
תלמידה את המעטפה החתומה שלה ,מתוך
הבנה שהנה ,כמעט אמצע הדרך של שנת
הלימודים -אם לא התעוררנו ,זה הזמן .אם
הגשמנו -אפשר להגדיר יעד חדש ואם קשה לנו-
לא נורא .אף פעם לא יהיה מאוחר לשנות.
לאחר ארוחת ערב בהכנתן ,יצאו הבנות לפעילות של
ועדת כיתה (המירוץ למליון) וחזרו לקנח בספינג' מעשי
ידי אמא של שיראל כרסנטי שאירחה את הערב בביתה.
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תנ"ך

עורכת :חגית לוי

ביחד"

"-929
יצאנו לדרך!
ביום שני השבוע התחברנו לכלל
העם והצטרפנו לפרוייקט של
משרד החינוך ללימוד פרק יומי
במידעון
(והוצג
בתנ"ך
הקודם).
להצטרף
שמעוניינות
בנות
מוזמנות מידי הפסקת עשר
לחבור ללימוד שנערך בלובי.
בהצלחה!

שימו לב :יש אתר מלווה לפרוייקט ותכניו אמונים עלינו ועל תפיסת
עולמנו הדתית .אתן מוזמנות לבקר בו:

/http://hakhel-929.herzog.ac.il

מעניין לעניין באותו עניין-
ברכות לבנות שעלו לחידון התנ"ך המחוזי:
רחל מילר (ט  ,)5ליאל בן זקן (ט  )4ופלורה שלי (ט .)4
יישר כח לתלמידות שלמדו לחידון ומעידות על כך שבתנ"ך -הלימוד
הוא הזכיה  :ענבל שחר ליסק (ט  ,)1עדי בן דוד והדר שקסתא (י' .)2
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"כשם שהנך יכול לסבול
שפרצופו של חברך אינו דומה
לשלך ,כך תסבול שדעותיו
של חברך אינן דומות
לדעותיך".
{רבי מנחם מנדל מקוצק}



מחבואים בלוח השנה
:
פתרון החידה מהשבוע שעבר:
האיש הוא אברהם שטרן ,שכינויו המחתרתי היה "יאיר" .עמד בראש
המחתרת "לח"י" ,נולד בתאריך י"ח טבת ה'תרס"ח.
והשבוע:
בשיר עברי הושויתי לנביאים הקנאים לה'
במלחמתי למען התואר והפועל והשם.
שם משפחתי היה פרלמן ,אך בשם משפחתי המעוברת אני ידוע
ונולדתי באחד מהתאריכים שיחולו השבוע.
מי אני ומתי נולדתי?



המלצה אחת בשבוע
הפעם -המלצה פשוטה ומחממת:
החורף ,הסערות ,השלג הוירטואלי בדרום( -)...זו הזדמנות מצויינת לזמן איכות
עם המשפחה
ועם עצמך.
חורף טוב ובריא לכולן 
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שווה קריאה

השנה ה 17-של הידיעון

עורכת :חגית לוי

והשבוע ,בהמשך לדבר העורכת של העלון ,קטע ידוע שמידי פעם
כדאי לחזור אליו:

לילה אחד חלם אדם .הוא חלם שהוא הולך על שפת
הים ,מטייל עם אלוהיו מולו.
בשמיים הבזיקו תמונות מתוך חייו.
בכל תמונה שהבזיקה בשמים ,הבחין בשני זוגות עקבות
רגליים שהיו בחול:זוג אחד שלו ,והשני של אלוהיו.
הביט האדם לאחור על העקבות בחול.
הוא הבחין כי פעמים רבות יש רק זוג אחד של פסיעות
לאורך הדרך.
הוא גם הבחין כי דווקא בתמונות האומללות והעצובות
של חייו נשנה הדבר.
פנה האדם לאלוהיו ושאל:
"אלוהים ,אתה אמרת לי שכאשר אחליט ללכת אחריך
תלך איתי כל הדרך ,אך הבנתי כי בתקופות הקשות
ביותר של חיי יש עקבות של זוג רגליים אחד.
אינני מבין מדוע בתקופות הקשות ביותר צעדתי לבדי.
אינני מבין מדוע בזמנים שנזקקתי לך ביותר – עזבת
אותי"!
ענה לו אלוהים:
"בני ,אוהב אני אותך ולעולם לא אעזבך ,באותן תקופות
שבהן ,כה רב היה סבלך ,כשאתה רואה זוג אחד של
עקבות לא היו אלה עקבותיך ,היו אלה עקבותיי שלי
כשנשאתי אותך על כפי".
(אלמוני)

בשבוע הקרוב במדרשת אמי"ת-אוריה
ביום שני ,כ"א טבת ,בשעה  7נפגש כרגיל בשיעורי המדרשה:

 הרבי מפיאסצ'נא -מחנך המחנכים :הרב נעם הכהן
 השתוקקות לקיום מצוות שביעית במלא יפעתה -הרב רא"ם הכהן
באנה בשמחה!
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עורכת :חגית לוי

זמני כניסת ויציאת השבת
העיר

כניסת השבת

יציאת השבת

ירושלים

16:17

17:33

תל אביב

16:31

17:34

באר שבע

16:35

17:36

" 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".

בברכה ,נֹעה הכהן
ראש האולפנה.
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