ערב שבת קודש פרשת "בא" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
כי אני הכבדתי את לבו – הרב עודד
בתחילת פרשת בא אומרת לנו התורה "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה

ה' .אנו יודעים שהעולם לשון העלם ,אפשר לראות בכל דבר את מעשה

כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו"

ה' ואפשר להתעקש ולהכחיש חלילה את מציאות ה' .הכבדת לב פרעה

(שמות י' א') ובהמשך הפרשה "ויחזק ה' את לב פרעה ולא שלח את בני

לפי זה ,משמעה כי הקב"ה מופיע בעולם באופן שמאפשר לפרעה ולרשעים

ישראל" (שמות י' כ') .רעיון הכבדת לב פרעה מלווה אותנו לאורך המכות

להמשיך ולהתעקש בכפירתם.

כבר מפרשת וארא כפי שנאמר "ואני אקשה את לב פרעה" (שמות ז' ג') .

אפשר לראות דוגמה נוספת לכך אצל סיחון מלך האמורי .בפרשת חוקת

וצריכים להבין מה משמעותו ,שהרי עקרון הבחירה החופשית הוא אחד

(במדבר כ"א כ"א) נאמר "וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי

מהעיקרים בתורה כמו שנאמר "החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה

לאמר אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך

ובחרת בחיים" (דברים ל' י"ט) .ובחז"ל "אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ

המלך נלך עד אשר נעבר גבלך ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו"

מיראת שמים" (בבלי ברכות לג ע"ב) וכן "הכל צפוי והרשות נתונה" (אבות

ובפרשת דברים (ב' ל') נאמר "ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי

ג' ט') וכך כותב הרמב"ם במורה נבוכים (חלק ג' י"ז) "יסוד תורת משה רבנו

הקשה ה' אלקיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה"

עליו השלום וכל ההולכים אחריה היא שהאדם בעל יכולת מוחלטת ...שיהא

כיצד הקשה ה' אל לב סיחון? סיחון רואה כיצד מלך אדום מסרב

האדם בעל יכולת על כל אשר יחפוץ או יבחר ממה שיש לו יכולת עליו,

לבקשתם של ישראל לעבור בגבולו ויוצא מולם "בעם כבד וביד חזקה

וזה יסוד שתודה לה' לא נשמע כלל באומתנו הפכו" .ואם כן כיצד נשללה

וימאן אדום נתון את ישראל עובר בגבולו ויט ישראל מעליו" (במד־

הבחירה מפרעה? ויותר מכך ,כיצד הקב"ה מעניש את פרעה ואת המצרים,

בר כ' כ') וכן אצל עמון ומואב (דברים ב' י"ח) וסיחון מקבל את הרו־

כפי שנאמר כבר לאברהם בברית בין הבתרים "ויאמר לאברם ידע תדע כי גר

שם המוטעה שבני ישראל חלשים ומפחדים להתעמת עם אדום עמון

יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר

ומואב ,וכך הוא מקבל את האומץ לצאת ולהילחם עם בני ישראל.

יעבדו דן אנכי" (בראשית ט"ו י"ג) ,על מעשה שלא הייתה להם בחירה עליו.

מה שסיחון לא יודע ,שהסיבה שבני ישראל מוותרים על מאבק מול אדום

הסברים שונים ניתנו לעניין זה ,ונראה לבאר שהכבדת לב פרעה ,לא הייתה

עמון ומואב היא לא בגלל חולשתם אלא מפני שהקב"ה כך ציווה את בני

על ידי התערבות על טבעית של הקב"ה ,אלא שהקב"ה מראה לפרעה את

ישראל .כפי שכתוב בספר דברים ביחס לאדום "אתם עברים בגבול אחיכם

העולם ואת המציאות באופן שפרעה יכול להתעקש ולא לראות את יד

בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד אל תתגרו בם כי לא

מזל טוב לצוות:

אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר"
(דברים ב' ה') וביחס למואב "ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר

לשרה ריבלין להולדת הבת
לבת ציון גרוסמן להולדת הבת
לרחל גרינבוים לאירוסי בתה

ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה" (דברים ב' י"ט) .סיחון לא יודע מכל הציוויים

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה"
(דברים ב' ט') ובהמשך ביחס לעמון "אתה עבר היום את גבול מואב את ער
וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך
הללו ולכן היה לו האומץ להילחם בישראל וליפול בידם .כך גם אצל פרעה.
הקב"ה מתגלה אל כל העולם כולו ,ומי שרוצה להתעקש יכול.
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עתיד ורוד

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

בנות שכבת י"א עובדות במרץ על הפקת הפסטיבל
פנים מתוקה לבנות בסימן "עתיד ורוד" בהתאם לנושא הפסטיבל" -עתיד" .כמו כן בנות השכבה
שיתקיים בשבוע הבא .בין השאר הן הכינו קבלת

העבירו בכל הכיתות פעילות בנושא הפסטיבל.

כחלק מהפרויקט הבין-דורי

בין  -דורי

בכיתות ט' יצאו השבוע  35מבנות השכבה לפעילות משותפת עם

הקשישים בבית האבות נופי ירושלים .הבנות יצרו יצירה ביחד עם הקשישים לקראת ט"ו בשבט .תודה
למורה אלירז כהן שליוותה את ההתנדבות.

בנות שכבת ז' ציינו את סיום המחצית בקבלת שבת שכבתית

ובשיחה על פרשת השבוע מפי הרב

עודד.
בנות שכבת י' קיימו גם הן קבלת שבת ,במהלכה שמעו דברי תורה מפי הרב דוד מוריה וקיימו מצוות
הפרשת חלה.

בעקבות פינוי היישוב עמונה

התכנסו כל בנות האולפנא לתפילה ולדברי חיזוק ועידוד מפי הרב עודד.

כדי לחזק את רוחם של התושבים ולהביע הזדהות ,הכינו הבנות שלטים ומכתבים עבור התושבים
המפונים מביתם.

בשבוע שעבר בנות שכבת ח' השתתפו ביום ספורט
לחינוך גופני מירי רוזן על הארגון המושקע של היום.

תחרותי ,משחרר ומגבש .תודה רבה למורה

קבלת שבת

השבוע בלשמה ט'
שמעו הבנות שיחה מפי הרב יואל
פרנקנבורג בנושא

ט"ו בשבט

 ,בנוסף

השתתפו הבנות בפעילות מדריכות
שעסקה בנושא צמיחה והתקדמות.
בערב נהנו הבנות מסדנת חיתוך ירקות
מעניינת ומיוחדת.
תודה למדריכות :הדר ברוכים ,הודיה לוי,
הדס גלר ושקד אהרון
ולמורות חנה חן ומירב שלום  -רכזות
התוכנית

כנס רמון לחינוך וחלל
נציגות נבחרת אסטרונומיה ,יצאו ביום חמישי לייצג אותנו בכנס רמון לחינוך וחלל במרכז וואהל
באוניברסיטת בר-אילן .הכנס בחר ב 15-מוסדות לימוד מרחבי הארץ שיסכמו איך ניתן לחדש ולאתגר
תלמידים בנושאי אסטרונומיה .התלמידות שלנו בחרו ללמוד ביחד על בריאת העולם על תיאוריות המפץ
הגדול לעומת בריאת העולם ,לפי היהדות ולהדגים עד כמה שני הדברים לא סותרים זה את זה .היה תענוג
לשמוע איך הבנות מסבירות לבאי הכנס שלימודי המדעים זה גם כמו לימודי קודש כיוון שדרכם אנו
נוכחים בנפלאות הבריאה שיצר הקב''ה .יישר כוח לתלמידות :הודיה שלמה ,זהרה הרמן ,שיינה אולמן ורחל
ליכטנשטיין שהגיעו לכנס ,ולתלמידות אודיה גולדויכט ,איתה קליין ,קרן המלבורגר ,גילה מנדל ,טליה
אפלבאום ,יעל פוקס ואמונה ז .שהיו חלק מהנבחרת.

בכנס אסטרונומיה
ביום שלישי השבוע ,הוזמנה התלמידה שרה זיווי להופיע בכנס אסטרונומיה לחטיבות ביניים במכון וייצמן,
בנגינה בפסנתר .שרה בחרה לנגן בפסנתר שתי יצירות:
 Amélie soundtrackמאת Yann Tiersen
ואת מנגינת השיר "זמר נוגה" של רחל המשוררת ,שאותו הקדישה בהערכה רבה לרונה ולאילן רמון ,כיוון
שזה השיר שרונה רמון בחרה להקדיש ולהשמיע לאילן רמון ז"ל בזמן שהוא היה בחלל ,לפני  14שנה.
הנגינה של שרה היתה מדהימה ומרגשת  -תודה על ייצוג נהדר לאולפנת חורב .תודה גם לליאל בוזוקשוילי
ולאריאל זיוי שליוו את שרה לכנס.

בנות שכבת י"ב יצאו לאלון שבות ליום עיון

בנושא יחסי גוף-נפש כהעשרה לנלמד בשיעורי חלמי"ש .במהלך היום הבנות נפגשו עם היבטים שונים של הנושא

וכן השתתפו בסדנת תנועה .תודה רבה לרכזת חלמי"ש טובי איזק על ארגון היום ולמחנכות חנה חן ,רחל גולד ,חנה בן דוד ונירית ברקוביץ' על ליווי הבנות.

אולפנת חורב מברכת את שלוש בוגרות האולפנא
מיריאל דניאלי ,עדי שפיגלמן ואילנית ליברמן

שעבודות תערוכת הגמר שלהן במגמת אמנות

נבחרו להיות מוצגות בתערוכה הארצית של החמ"ד
אליה נשלחו יצירות מכל הארץ,
ומוסיפה כפל ברכות לתלמידה אילנית ליברמן
שמכל העבודות המוצגות שם,
יצירתה נבחרה ע"י השופטים ומורי האמנות
וזיכתה אותה בפרס מיוחד.
גם בשנה שעברה זכתה בוגרת האולפנא ,שירה הימלשטיין ,במלגת לימודים
ללימודים אקדמיים באמנות .יישר כוח לתלמידות ולמורה עדי דוד המובילה את המגמה.

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

