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        אגרת לקראת ראש השנה   

                                                 

נעמוד לפני ,בעוד שלושה ימים  

הקב"ה בתפילה לקראת השנה 

השנה, גם התפילה,  החדשה, 

המיקום  לא תהיה רגילה..

)אולי בחוץ? אולי במנין  

האוירה,  מצומצם?( , 

תהיינה , כנראה  המנגינות 

, שכל אחד  המיליםאבל שונות 

מאיתנו אומר כבר כך וכך שנים  

ועם ישראל בכללותו אומר כבר  

  יהיו אותן מיליםמאות שנים 

אך  תקבלנה  משמעות אחרת,  

עוצמה אחרת  ממה שהיינו  

כל מילה תהיה רגילים. 

ט יהיה כל משפמדוייקת יותר, 

ברור יותר, סדר התפילות 

 מובן יותר.

 נוספת בשנה זו.משמעות   גם הפיוט המרגש כל כך של רבי אמנון ממגנצא מקבל 

בפיוט יש שני צדדים. הראשון הוא כמובן, מצד הדיין, מצידו של הקב"ה הוא , מלך העולם, יקבע מי  

 הוא קובע את המציאות! , יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי במגיפה מי ישפל ומי ירום? 

 אבל יש גם צד אחר, והוא הצד שלנו. 

על פי   על פי מה שעשינו במהלך השנה,"וחותם יד כל אדם בו"  הקב"ה קובע את המציאות על פי

ועל ידיהם,)כך  מה שנעשה בתוך המציאות "ותשובה ותפילה וצדקה..." אלו הדברים שתלויים בנו 

 של השנה הבאה. אנחנו ניצור את המציאות (קבע הקב"ה 

 ימי הקורונה , גם הם מייצרים לנו כל העת התמודדות , בעיקר, עם אי הודאות . 

אי ודאות בכל התחומים , האישי, הבריאותי , הכלכלי, המשפחתי , התורני )וכל אחד מהם על  

השלכותיו הרבות( ותפקידנו בתוך המציאות של אי הודות לקבל החלטות ולעשות מעשים שהם  

 משליכים על המציאות הבאה עלינו לטובה. 

,  דרך המחנכות  , רכזות השכבה  מהרב יובל,הרב גבריאללהודות מאוד לצוות האולפנה,  מבקשים 

מחדש  ציא עצמם""להמוהצוות המקצועי וכלה בעובדי המנהלה שמוכנים ליאורה , הרכזת הפדגוגי 

למד, להוסיף חיות ועשיה גם בתוך  בכל מציאות חדשה ומתחדשת דבר יום ביומו.להמשיך לחנך ול

 המורכבות. 

שגם הן לומדות להמשיך ולגדול גם במציאות   תלמידותינו,מבקש להודות ולציין לשבח גם את 

המורכבת.הן בימי הלימוד ובשעות הלימוד, באופן פיזי ובלמידה מהבידוד בבית. ראינו בתקופה  

 ההנחיות. הקצרה את הרצינות והרצון ללמוד ולעשות תוך הקפדה על 

 תודה גם לכם, ההורים על האמון והשיתוף.  

 .ואיום נורא הוא כי היום קדושת תוקף ונתנה

 ,...כסאך בחסד ויכון, מלכותך תנשא ובו

  הנשכחות כל ותזכור,ומונה וסופר וחותם וכותב

 ,הזכרונות ספר את ותפתח

 .בו אדם כל יד וחותם, יקרא ומאליו

 :יחתמון כיפור יום ובצום יכתבון השנה בראש...

 ...ימות ומי יחיה מי יבראון וכמה יעברון כמה

 יישפל ומי ירום מי...במגיפה ומי ברעש מי

 :יעני ומי ייעשר מי

 !הגזירה רוע את מעבירין  וצדקה ותפילה ותשובה

  (ממגנצא אמנון רבי תפילת.)וקיים חי אל, מלך הוא ואתה



ישר כח גדול לכל התורמים הרבים לקרן הצדקה שהקמנו לטובת   -תרומות למשפחות מהאולפנה

משפחות זכו לקבל תוו קניה לחג  25שנקלעו לקשיים כלכליים. למעלה מ משפחות  מבנות האולפנה 

 ר, התחושה כי כולנו ערבים זה בזה . ואנו בטוחים כי סכום זה יקל במעט על מצבם ובעיק

 שקיבלו על עצמן לטפל באיסוף ובחלוקה.  אושרת ורננהישר כח גדול ליועצות האולפנה, 

על פי החלטת הממשלה, הלימודים בתקופה הקרובה יתקיימו מהבית .הבנות  -לימודים מהבית

 תקבלנה מערכת לסגר והשיעורים יועברו מרחוק. 

גם לבנות האחריות ללמידה היא שלהן  להורים ובמעט זמן שהיה לנו,  כפי שהסברנו באסיפת הורים

כלומר, מפגשים קצרים עם המורה המלמד/ת ומטלות ללמידה   סיכרוניים-אהשיעורים יהיו ברובם 

 עצמית. 

 המטלות והקישורים יועברו לתלמידות דרך המודל , כך תוכל להיות למידה רציפה בעז"ה. 

 . ליל התעוררותקורונה...לא מוותרים על וכשם שלא מוותרים על תפילה ב

עם הרב שמואל אליהו, הרבנית ימימה, מאיה מורנו והזמר   ליל התעוררותהערב, בעז"ה יתקיים 

 עקיבא.הערב, כמובן, יתקיים בזום . הצענו לבנות להזמין את האמהות.... 

  https://youtu.be/eT9TPXxAXQE  הקישור לערב 

 אין להעביר את הקישור לבנות שאינן מהאולפנה. 

 ובהמשך לליל ההתעוררות, מחר נקיים בעז"ה יום עיון בזום.  -יום עיון לקראת ראש השנה

 נשמח בהצטרפות הבנות.מצ"ב התוכנית.

 

 . הורים שלומית חוזר ב"מצ- הורים תשלומי

  בנותינו -מתלמידותינו  נחת לרוות שנזכה רצון יהי

 .ולשלום טובים לחיים ונחתם ונכתב

 סמואל  יוני  הרב                                                                               פלח עדי הרב 

 מנהל חט"ב                                                                                   ראש האולפנה

https://youtu.be/eT9TPXxAXQE

