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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

 

 

 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 15/6-11, א בסיוון"כ-ז"י –שבועי ז "לו
 

 .'טא לשכבה "קורס מד: 'ה-'אימים 
 .אמפ'גפעילות סקאי ' שכבה י: ' איום 
 .בנושא גיל ההתבגרות – פלרהרצאה מפי דפנה  -' ח-'שכבות ז: ' ביום 

 .לבנות העתודה, בילסקיזאב מר , עירית רעננהעם ראש שיחה           
 ".  מכון ויצמן למדע"פעילות מדעית של  -' זשכבה : ' גיום 

 .אמפ'גסקאי פעילות  -' שכבה ח          
 !  ירושלים שלי -' בנות שכבה זי "עב  "חטמופע סוף שנה לכלל : ' היום 

 !מוזמנות' של בנות שכבה ז אמהות          

 
 

 ,הורים יקרים
 

אחרי שבוע של טיול שנתי לכלל חטיבת הביניים וחופשת חג השבועות חזרנו לשגרה קצרה  
 .מלאת פעילויות וחוויות של סוף השנה

נופי הארץ בצפון ירוקים וממלאים את הלב   -רבה הטיול של חטיבת הביניים עבר בהצלחה 
כדי שהטיול יהיה רבות המורות והצוות השקיעו , הבנות התנהגו למופת, בשמחהוהנשמה 

 !עצום כחחוויה חינוכית ערכית וגם הנאה חברתית ועל כך יישר 
 .ספרית-הביתא במסגרת "מדישתתפו בקורס ' טתלמידות שכבה ה "בהשבוע 

 .ממשיכות בשגרת בחינות הבגרות והמתכונותב "י-א ו"תלמידות שכבות י
 

להקפיד על כללי התלבושת מבקשות למרות ימי הקיץ והחופשה הקרבה אנו , יקריםהורים 
 .תודה על שיתוף הפעולה! החינוךשל בית 

 

 .ב"טקס סיום י – 19:30בשעה ( 19.6)ה בסיון "יום שני כ, שימו לב -ב "הורי ובנות שכבת י


