אורות ישראל

מכללה אקדמית לחינוך

מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל (ע"ר)
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בס"ד
סטודנטים יקרים
השלום והברכה !
ה' עמכם
ראשית ,מודה אני לה' ית' שזיכני להיות נמנה על צוות המורים והמרצים של מכללת אורות ישראל ,כדי להשפיע על מורי ישראל הי"ו.
תודה להנהלת המכללה על האמון שנתנו בי להיות הדיקן שלכם ,דיקן הסטודנטים.
מודה לכם על הברכות ומתפלל להצליח במשימה שהוטלה עלי ,ולעשות למענכם לשם שמים.
לאחר ימי שמחת החג ובתחילת החורף הבא עלינו לטובה ,אנו מתחילים להתבשם מאורו של חודש כסלו המתקרב .מצוות נר חנוכה
אינה מצווה אישית אלא נר איש וביתו .ישנן משמעויות הלכתיות הקשורות לקביעה זו ,ונוגעות פעמים רבות בשאלה ,כיצד לנהוג כאשר
האדם מגיע מאוחר לביתו מן העבודה?
האם חשוב "שהבית" ידליק בזמן ,והאב ימנה את בני ביתו כשליחים ,או שעדיף שידליק בעצמו בשעה מאוחרת ואפילו לבד .הפוסקים
חלוקים בדעותיהם ,אך מסכימים למשמעות שורש הדבר ,שאור הטהרה והקדושה שהצליחו החשמונאים להדליק בבית המקדש ,אינו
יכול להאיר החוצה אם הוא נבנה רק על הפרט הבודד.
חנוכה הוא גם חג בו אנו מצווים להדליק את אור הקדושה והתורה באור של "הבית" .ורק כאשר המשפחה מפנימה ומקבלת מן האור
הזה ,אפשר להתקדם לשלב הבא של "פרסומי ניסא" -והשפעה על הציבור והכלל .על האדם להיטען ולהתמלא באורות של התורה ,ורק
לאחר מכן לצאת ולהשפיע ברבים .כמו כן ,עליו להיות תמיד קשור ומחובר ואף קרוב למקור חיותו ,לביתו.
לפיכך המצווה היא להדליק את החנוכייה ,בטפח הסמוך לפתח הבית ,כשהאור מאיר לרשות הרבים .הקשר עם היסודות והשורשים,
הוא הנותן את הכח לצאת החוצה ,ולהאיר לרבים בכל התחומים.
חובתנו כהורים ,כמחנכים וכמורים לשמר את השורשים ולטפחם להיות תמיד קשורים וקרובים אליהם ,ע"מ שתלמידנו יוכלו לצאת
בראש מורם ,ולהשפיע על הכלל ברשות הרבים ,ללא כל חשש שיושפעו מן הרוחות הזרות.
מכללת אורות ישראל משתדלת להטעין אתכם בחומרי ידע ובתורת חיים של ממש ,כדי שתוכלו להקרין מאור זה לאחרים ומתוך עוצמה
ואמת.
מי ייתן והקב"ה יסייע בידנו לעזור לכם לבנות את התשתיות הרוחניות ,הפדגוגיות והמקצועיות כמורים וכמחנכים ,אשר מכוחם
ובזכותם תוכלו להאיר לתלמידיכם את אורות התורה שהיא תורת חיים בכל רבדי וענייני העולם הזה.
בתפקידי כדיקן ,אנסה לפעול כיד ה' הטובה עלינו ,לסייע לכם בכל מה שאפשר ,כדי שתוכלו ללמוד בנחת ובשמחה וללא טרדות מיותרות.
אשמח להיות קשוב לצורכיכם מתוך רצון להקל ולפתור בעיות שמפריעות לכם להתקדם במשימת הקודש שנטלתם על עצמכם.
אשמח שהקשר ימשך גם בהיותכם 'בוגרי המכללה' ותוכלו לראות במכללה ונציגיה משענת לתמיכה ולעזרה כשתצטרכו בהמשך הדרך
החינוכית והמקצועית שבחרתם.
אני זמין לכל בקשת סיוע בכל תחום ,ואעשה כל מה שאוכל למענכם.
ניתן לפנות אלי בכל בקשת עזרה ,ויותר מאשמח לזכות לסייע לכם באהבה .המייל שליamosm@orot.ac.il :
הודעות:




בימים הקרובים תעלה האפשרות להגיש בקשה למלגות המכללה לשנה"ל תשפ"ב באמצעות פורטל המידע האישי ,לפרטים
בנושא ניתן לפנות למירב בצלאל במיילmerav@orot.ac.il :
נקודות זכות חברתיות ,מצרף מסמכים ולשלוח אלי בהתאם להנחיות ולדרישות המצורפות.
כל מי שזקוק להקלות במבחנים וכדומה מוזמן לפנות למר יעקב פלדמן במייל  kobfeld@bezeqint.net :או בקישור הבא:
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