ערב שבת קודש פרשת "בשלח" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ֹשה ַע ְב ּדוֹ " (שמות י"ד ל"א) – הרב עודד
"וַ ִי ְּירא ּו הָ ָעם אֶ ת ה' וַ ַי ּאֲ ִמינ ּו בה' ּו ְבמ ׁ ֶ
בפרשת בשלח לאחר קריעת ים סוף ,לאחר שבני ישראל עוברים ביבשה

אצל בני ישראל רושם ,כי לא ה' שלח את משה ,שהרי הקב"ה וודאי אינו זקוק

ִש ָראֵ ל
בתוך הים ולאחר טביעת מחנה מצרים בים סוף ,אומרת התורה " ַו ַיּ ְרא י ְ ׂ

לתחבולות בכדי לגאול את ישראל ולתת להם את ממונם של המצרים.

ֹשה
שר ָע ָׂשה ה' ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ַו ִיּ ְירא ּו הָ ָעם אֶ ת ה' ַו ַיּאֲ ִמינ ּו בה' ו ְּבמ ׁ ֶ
אֶ ת הַ ָיּד הַ ְ ּגדֹלָ ה אֲ ׁ ֶ

אולם לאחר קריעת ים סוף וטביעת המצרים ,הבינו בני ישראל שהכל היה

ַע ְבדּ וֹ " ושואל על כך הר"ן (הדרוש האחד עשר) מדוע רק אחרי קריעת ים סוף

מאת ה' ,לגרום לפרעה ולמצרים לרדוף אחרי בני ישראל ולהיכנס אחריהם

וטביעת המצרים נאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" מה היה חסר בכל האותות

לים סוף ,כדי להיענש מידה כנגד מידה ,על גזירת השעבוד של בני ישראל ועל

והמופתים שראו בני ישראל עוד קודם קריעת ים סוף שעדיין לא הגיעו לדרגת

גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" .פתאום התברר לבני ישראל ,כי

האמונה השלמה בה' ובמשה עבדו?

דווקא בקשתו של משה "נלכה נא דרך שלושת ימים" ,והציווי "דבר נא באזני

ועונה על כך הר"ן ,כי למרות שכבר בתחילת דרכו של משה ,לאחר

העם וישאלו איש מאת רעהו וגו' כלי כסף וכלי זהב" ,יצרו אצל פרעה ומצרים,

המופתים שעשה לעיני בני ישראל נאמר "ויאמן העם" לאחר מכן התעוררו

את הרושם ,כאילו משה בא במרמה ,ולא בשליחות בורא עולם .ולכן היה

אצל בני ישראל ספקות במנהיגותו ושליחותו של משה .מדוע אומר משה "אלקי

לפרעה ביטחון ואומץ לרדוף אחריהם.

העברים נקרא עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים" מדוע משה לא ניצב

ומוסיף הר"ן ומסביר ,כי גם קריעת ים סוף באה באופן טבעי כביכול "ויולך ה'

מול פרעה ותובע לשחרר את בני ישראל לתמיד? הצורך של משה בתרמית

את הים ברוח קדים עזה כל הלילה" כדי להטעות את פרעה .שאלמלא זה ,לא

כביכול מול פרעה ,יצרה אצלם את הרושם שאולי משה לא באמת בא בשליחות

היה מעז פרעה לרדוף אחריהם לתוך הים .לכן רק אחרי קריעת ים סוף וטביעת

ה' ,שהרי היד ה' תקצר מלהוציא את בני ישראל למרות התנגדותו של פרעה.

המצרים ,הבינו בני ישראל שבאמת הכל היה מאת ה' ,לנקום בפרעה ובמצרים.

שאלה נוספת התעוררה אצל בני ישראל לאחר הציווי (שמות יא ב) "דבר

לפני זה ,הדבר לא היה מובן לבני ישראל ואולי גם למשה עצמו .ומסיים הר"ן

נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו' כלי כסף וכלי זהב" מדוע יש צורך

את דבריו וכותב שאם בגאולת מצרים ,שבה ידעו בני ישראל שהם בתהליך

לבקש את כל הכסף וכלי הזהב בדרך של שאילה ,כאשר בני ישראל לא מת־

של גאולה ,בכל זאת היו להם קושיות גדולות וספקות רבים ,קל וחומר שכך

כוונים להשיב את הכלים הללו? אם בני ישראל ראויים לצאת ממצרים ברכוש

יהיה גם בגאולה האחרונה ,שתבוא בדרך שתעורר בנו שאלות וספקות רבים.

גדול ,כפי שהבטיח ה' לאברהם "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" ,מדוע הדבר בא

ומוסיף הר"ן שמפני זה כתב הרמב"ם ז"ל (הלכות מלכים י"ב ה"ב) על הגאולה

בדרך של מרמה? מדוע לא לתבוע את המגיע להם בדרך ישרה? שוב נוצר

האחרונה ,שלא יודעו הדברים ההם איך יהיו עד שיהיו.

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

בנות כתה ט' המשתתפות בתוכנית ה"עתודה מדעית"

יצאו לסיור מיוחד בתעשייה האווירית.

הן למדו על לוויינים וחלל ,שמעו סודות מהתחום ,הופתעו לשמוע כי מדינת ישראל היא אחת
מהמדינות המובילות בתחום זה ,ואף ראו לוויינים שישוגרו ממש בזמן הקרוב .בסיור הבנות
שמחו לפגוש את בוגרות האולפנא במסגרת השירות הלאומי בתורמתן לתעשייה אווירית.
לתעשייה האווירית אסור להכניס מצלמות מטעמי ביטחון ולכן הצטלמו למזכרת בלטרון.
תודה רבה לאסתי אנסבכר על הליווי.

בשבועות האחרונים "אורות פנימה"

בשכבת י' עסקו במערך תפילה מתוך שיח ובירורים מעמיק סביב מערכת היחסים שלנו מול הקב''ה.

כסיכום מול המערך התלמידות הכינו כריכות לסידורים האישיים .תודה גדולה למדריכות אסתר ,חרות ,מוריה ויעל.

לאחר מאמצים ,השקעה ושעות רבות של עבודה ,קיימה שכבת י"א את מופע
הפסטיבל השנתי של כלל האולפנא .הנושא שבו עסק הפסטיבל בשנה זו היה "עתיד"
ובנות השכבות השונות כתבו שירים ,הלחינו לחנים ,חיברו ריקודים והופיעו
בפני כל האולפנא בתחרות שבה זכתה במקום הראשון שכבת י"ב.
יישר כח לבנות שכבת י"א שעמלו רבות על קישוט האולם ,על בימוי והצגת קטעי קישור ,על
הריקודים המיוחדים והעבודה הרבה מאחורי הקלעים שהובילה להצלחה הגדולה של הערב.
תודה מיוחדת לרכזת שכבת י"א הודיה ירוסלביץ'
ולמחנכות מירי נוייגרשל ,חוה ליכטנשטיין,
קרן איפרגן ונאוה ועקנין,
על שעות העבודה הרבות עם הבנות
וההשקעה המרובה,
לרכזת החברתית מלכה קינסט
על השותפות בתכנון ובעשיה,
לאנשי המינהלה איתי ,אלי ויהודה
ולכל מחנכות השכבות שסייעו לבנות בהכנות.

לאחר סיום הפסטיבל נשארו בנות שכבת ט' לערב מיוחד לסיכום המחצית בהשתתפות מחנכות השכבה .הבנות
השתתפו בפעילות מחנכות מסכמת ובמופע פלייבק של תאטרון "פפריקה" תודה רבה לרכזת השכבה אורית גלילי

חני עבדי

ולמחנכות אלירז כהן ,מירב שלום ומיטל בירמן על ארגון הפעילות והפעלתה.
בסוף השבוע החגיגי ציינו את סיום המחצית הראשונה של שנת הלימודים .היום נפתח בהופעתה של הזמרת חני
עבדי שעסקה בקשר שבין ט"ו בשבט ובין סיכום המחצית ,לאחר מכן שמעו הבנות את שיחתו של הרב עודד .כמדי
שנה ,חולקו בכינוס פרסי הצטיינות על מידות טובות ודרך ארץ לבנות :אילת גולדברג מכיתה ז' ,1הלל דהן מכיתה
ז' ,2איילת שולץ מכיתה ז' ,3אביגיל גלודויכט מכיתה ז' ,4מאירה סולניקה מכיתה ח' ,1נועה לדרר מכיתה ח' ,2תהילה
רוזנפלד מכיתה ח' ,3שירה קרטמן מכיתה ח' ,4שני כהן מכיתה ט' ,1נופר טורנובסקי מכיתה ט' ,2ליאל מזרחי מכיתה
ט' ,3הודיה סולומון מכיתה ט' ,4הילה דנינו מכיתה י' ,1הודיה חסיד מכיתה י' ,2שושנה שלום מכיתה י' ,3מור כהן י',4
יסכה כהן מכיתה י''א ,1שירלי פרידמן מכיתה י"א ,2חן ספייב מכיתה י"א ,3בר ספייב מכיתה י"א ,4עדן בוכריס מכיתה
י"א ,5שהם זעפרני מכיתה י"ב ,1יערה שאולוף מכיתה י"ב ,2לירז מרצי מכיתה י"ב 3ומעיין שחר מכיתה י"ב .4כולן נהנו
לצפות בקליפ שסיכם את הפעילויות החברתיות במחצית שחלפה .עם סיום הכינוס התפזרו הבנות לכיתות לקבל את
תעודות המחצית .תודה רבה לרכזת החברתית מלכה קינסט על ארגון היום ולסטודנטית אורטל ישראלי על הכנת
הקליפ.

השבוע יצאו בנות כיתה ח' 1להתנדבות באגודת " תכלית ".

בארגון "תכלית"
הבנות עסקו באריזת מזון למשפחות נזקקות .הן עבדו

במרץ ובשמחה .יישר כח לבנות ,ותודה למורה רחל עמנואל ולרב אליהו קלרפלד על ליווי הבנות.

מזל טוב לצוות:
לשירה מלמד כהן להולדת הבת
ולאסתר ברודי להולדת הבת

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אסתר
גדליה

בינה
נוביק

שירה
בנגי

אסתר
פריזיס

הדר
אברהמי

שירה
קרטמן

חיה
שטראוס

שקד
אהרון

הדס
גולדשטיין

יעל
מאיר

מוריה
וסרמן

שיראל
בלאסן

נעמה
קאהן

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

