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 הביניים חטיבת מנהלת פרידמן אסתי /בהעלותך פרשת
 

  אומר ,"המנורה מעשה וזה" הפסוק על  -המנורה במעשה פותחת השבוע פרשת
  נתקשה במה ."… בה שנתקשה לפי ,באצבע ה"הקב שהראהו" :י"ברש המדרש

 ?רשי של התשובה מתארת מה  ?משה
  כנראה) אדם בידי נעשתה המנורה הראשונה לפי  :המנורה הכנת לעניין שיטות שתי

  .(בצלאל
 . אדם ולא ה"הקב היה המנורה את דבר של בסופו שבנה מי ,השני הפירוש לפי אך

  ה"הקב רק ,המנורה את לבנות אדם של ביכלתו שאין מכך נבע זה כי ,להניח סביר
  .לבנותה מסוגל בעצמו
  שמים בורא ,ה"הקב מול אפסותו את יכיר שהאדם בכך ענין יש אכן כי ונאמר נקדים
  .כיוון עוד כאן לחדש ניתן כי נראה אך .וארץ

 אדם צריך .ומציאות חזון - קטבים שני בין במתח שיחיה צריך לפחות או ,חי אדם כל
  אך .ביותר הריאלי באופן ,וחסרונותיה מעלותיה כל על ,חי הוא שבה במציאות להכיר

 וידחוף מרבצו אותו שיחריד חזון איזה - לשאוף לאן לו שיהיה גם צריך הוא שני מצד
  .ולהשתפר להשתפר ,קדימה הזמן כל אותו

  .אישית הגשמה אי של מצפון ביסורי יחיו שלא כדי ,קל חזון להם מציבים רבים אנשים
 אין - שבחייו הטעם את יאבד חייו חזון את כבר שמימש  אדם -בעיה מהווה זו נקודה

 .חזון להציב הנכונה הדרך את ,ואותנו ,משה את מלמד ה"הקב .לשאוף לאן יותר לו
 פעם אף יאבד שלא כך ,האמיתית היכולת מן יותר גבוה תמיד להיות צריך טוב חזון
 החזון היה כזה .יאוש לידי יביא שלא כדי מדי יותר גבוה לא גם אך ,שלו המשיכה מכח
   .משה של כוחו לפי היה אם ויכוח עליו שיש עד גבולי שהוא המנורה בניית של

 הא הנכונה בצורה חזון הצבת - "אדם נשמת 'ה נר" לנר נמשלה האדם של נשמתו
 .האדם של נשמתו את ,הנרות אור את להעלות הדרך

 

 

 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Schedule for week of June 11th   –  June 15th: 
 

Sunday – Thursday:  Magen David Adom first aid course for 9th graders 
Sunday:  10th graders visit Sky Jump 
Monday:  8th/9th graders attend a lecture by Dafna Peller on the “teenage 
years.”  Students in the Atuda program meet with Mayor Zeev Beelski 
Tuesday: 7th graders visit Weizman Institute for science activities.  8th graders 
visit  Sky Jump 
Thursday: 7th graders present year-end show “My Jerusalem” to the rest of the 
middle school students – 7th grade mothers are invited. 

Dear Parents 
 

We are back to a regular week, but busy with lots of year-end school activity. 
The tiyul shnati was great, and we enjoyed the lovely green landscapes of the 
north. The girls behaved beautifully, and the teachers worked hard to infuse 
the tiyul with social and educational values.  Thank you to our wonderful 
staff! 
 

This week the 9th graders will take a Magen David Adom first aid course.  The 
11th and 12th graders continue with matriculation exams 
Parents, although summer vacation is approaching please make sure that 
students adhere to the dress code.  Thank You! 

 

 


