חנוכה תשע"ז

בס"ד

חנוכה שמח מאולפנת חורב
הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה? – הרב עודד
הגמרא במסכת שבת דף כ"ב ,בסוגיא העוסקת בהלכות חנוכה ,דנה באחת

בעניין שמחה של מצוה ,שהעיקר לעשות כל מצוה ומצוה באהבה

השאלות המרכזיות בהלכות החנוכה .האם הדלקה עושה מצוה או הנחה

ותשוקה גדולה ובהתלהבות עצומה .וזהו פירוש הברכה "ברוך אתה ה' וכו'

עושה מצוה? כלומר ,מה העיקר בהדלקת נרות החנוכה  -מעשה ההדלקה,

להדליק נר של חנוכה ,שאנו מברכים ומשבחים לה' אשר בחר בנו לעם

או עצם היות הנרות מונחים ומאירים.

סגולתו לעשות מצוותיו בהדלקה ובהתלהבות עצומה כשלהבת העולה

לשאלה זו השלכות רבות על דיני הדלקת הנרות בחנוכה .לדוגמא ,מה

מאליה .אמנם לפעמים ,כאשר נטמטם לבו ושכלו של אדם אשר אי אפשר

הדין אם הנרות כבו לפני הזמן הראוי להדלקה? לשיטה ש"הדלקה עושה

לו לעשות המצוה בהתלהבות ותשוקה ,בשביל זה לא ימנע חס ושלום

מצוה" אין צורך לשוב ולהדליק את הנרות ,מפני שכבר יצא ידי חובת המד

מלעשות המצוה אלא יעשה המצוה בהנחה ,גם בלי התלהבות ... .ובזה מובן

צוה בהדלקה ,וכלשון הגמרא" :כבתה אין זקוק לה" (פרוש :כבתה אין צורך

הפלוגתא (המחלוקת) שבין שני מאן דאמרי (שבין שתי הדעות) חד אמר

להדליקה) .אולם לשיטה ש"הנחה עושה מצוה" יש להדליק שוב את הנרות,

הדלקה עושה מצוה וחד אמר הנחה עושה מצוה .ובאמת אלו ואלו דברי

מפני שקיום המצוה הוא ,בהיות הנרות מונחים במקומם ודולקים .כלשון

אלקים חיים .מר אמר חדא כו' ולא פליגא .כי מאן דאמר הדלקה עושה

הגמרא" :כבתה זקוק לה" .להלכה נפסק כי הדלקה עושה מצוה.

מצוה ,פירוש שלכתחלה צריך האדם לעשות המצוה בהדלקה ובהתלהבות

אומנם השאלה היא שאלה הלכתית ,אולם בעולמה של החסידות נתנו

בתשוקה נפלאה .ומר אמר הנחה עושה מצוה  -פירוש ,לפעמים כאשר נופל

לסוגיא זו משמעות רחבה הרבה יותר ,הנוגעת לעולמו הרוחני של כל אחד

ממדרגתו ואין לו מוחין דגדלות ,לא ימנע מלעשות המצוה חס ושלום ,אלא

ואחת.

יעשה בהנחה  -פירוש ,גם בלי התלהבות( .קדושת לוי ,פירושי אגדות)

המושג "הדלקה עושה מצוה" על פי החסידות משמעותו ,דבקות והתלהבות

ר' לוי יצחק מברדיטשב ,מלמד אותנו יסוד גדול בעבודת ה' .באמת אין

בקיום מצוות ובעבודת ה'.

מחלוקת בגמרא ושתי הדעות נכונות .גם "הדלקה עושה מצוה" וגם "הנחה

לעומת זאת ,המושג "הנחה עושה מצוה" משמעותו ,קיום מצוות גם ללא
התלהבות אלא מתוך מחויבות ,קביעות בעולם התורה וקיום מצוות בנחת.
וכך כותב ר' לוי יצחק מברדיטשב ,אחד מגדולי הצדיקים ומראשי תנועת
החסידות:
הנה ידוע ,שעיקר עבודת האדם בתפלה ובתורה ובמצוות ,להתלהב נפשו
ולבו לה' באהבה ותשוקה נפלאה על ידי התבוננות בגדלות ה' בהעמקת
הדעת ,אז תתלהב נפשו לה' בעריבות מתיקות ידידות כו' .וכמו שידוע

עושה מצוה" .יהודי צריך לקיים מצוות בהתלהבות ,כפי שגם נפסק להלכה,
"הדלקה עושה מצוה" .אולם גם בזמנים שאין התלהבות בעבודת ה' ,גם אם
לא תמיד מתחברים לכל מצוה .צריך לזכור ,שגם "הנחה עושה מצוה" ,יש
ערך עצום לקביעות ומחויבות בעבודת ה' ,גם כאשר לא מרגישים דבקות
ומתיקות בעבודת ה'.
בזעזרת ה' נזכה כולנו לקיים את מצוות הדלקת הנרות בחנוכה בשמחה ב�ד
בקות ובהתלהבות ,ומתוך כך נמשוך את אור החנוכה להאיר ולהדליק את
נשמותינו באהבת ה'.

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

במסגרת נושא החודש "כל אחד הוא אור קטן"

וכהכנה לחנוכה השתתפו בנות שכבת ז'

ביום עיון בנושא .הן יצרו כדים צבעוניים והעניקו לחברותיהן בתוספת מכתב מלא אור ,בהמשך הן
שמעו את שיחתו של מר אסף מילס על ימי החנוכה וצפו בסרט בנושא .תודה לרכזת השכבה מלכה
קינסט על ארגון היום.

בנות שכבת ח' יצאו לסיור בעקבות קרבות המכבים במסלול המעיינות שבפארק קנדה.
תודה רבה למשה ניימן על הובלת הסיור ולמחנכות הודיה שטרנברג ,שרון פסטרנק ,רחלי גרינבוים
ולמורה מירי רוזן על ליווי הסיור.

סיור לשכבה ח'

סיור  -מגמת ארץ ישראל
בנות כיתה י"ב במגמת לימודי ארץ ישראל יצאו לסיור של יומיים בנגב ,כחלק מתכנית
הלימודים במגמה .במסגרת הלימוד על הנגב ,סיירו הבנות באתרים שונים ולמדו על
התופעות הייחודיות לו .תודה למורות :שירה פרידמן והודיה אוחנה על הליווי.

בנות שכבות ט' -י"ב השתתפו במופע "צמאה" לאולפנות לכבוד י"ט בכסלו

 ,חג הגאולה בחב"ד .הן שרו ורקדו לצלילי שיריהם של הזמרים ישי ריבו ואברהם

פריד ,שמעו דברים מפי הרבנית ימימה מזרחי והרב מיכי יוספי ונהנו מאווירה שמחה ומרוממת .תודה לרכזת החברתית ,מלכה קינסט על הארגון לקראת המופע
ולמורות מלכה דומב ,מירי רוזן ,שירה ונגרובר ,בת ציון גרוסמן ,מלכה קינסט ,מוריה רצבי ,אסתר אביטן ,חרות לנגרמן ,נתי פרידמן ,הודיה ירוסלביץ' ,אלירז כהן,
אילת מרציאנו ,מירי נויגרשל ,נאוה ועקנין ,זיוה קוסופסקי ,רחל גולד ,נירית ברקוביץ' וחנה חן על ליווי הבנות.

כחלק מנושא החודש " -גבורה"

שמעו בנות שכבות ז' -ח' את שיחתה המרגשת של הגברת מיכל גרוס שסיפרה לבנות על כוחה של התפילה ועל ההתמודדות

שלה ושל בני משפחתה בעקבות אסון ההדברה .תודה רבה למחנכת תהילה כ"ץ ולרכזת שכבת ח' הודיה שטרנברג על ארגון השיחה.
בנות שכבת י' ארחו את נשות מעון "בית דוד" -מעון לנשים בעלות מוגבלויות קשות למסיבת חנוכה באולפנא .הבנות קיבלו את האורחות בשירה ובריקודים,
הפעילו אותן בסדנאות קישוט סופגניה ,הכנת חנוכיה ,סביבון ומשחקי חברה .לסיום התכנסו כולן לשיר שירי חנוכה ולענות על שאלות החידון .יישר כוח לכל
בנות השכבה על ההתגייסות לפני ובמהלך האירוע עם כל הלב והנשמה .הפעילות היתה מוצלחת במיוחד .היה שיתוף פעולה מדהים בקרב הבנות והמפגש תרם
לכולנו  -למארחות והמתארחות גם יחד .תודה לרכזת החסד נתי פרידמן ,לסטודנטית שיראל כהנא ,למחנכות השכבה רבקה טרופ ,שרה חבשוש ,מורן ממן וחוי
בן טולילה על היוזמה ,הארגון וההפעלה של בנות השכבה.

בנות שכבת י"ב ארחו השבוע את בנות שכבת י"ב מגבעת ברנר

 .לאחר הסבר על האולפנא מפי היועצת גילה ברגר ,הן למדו בחברותות על פרשת יוסף ואחיו

המופיעה בפרשת השבוע ועסקו במשמעויות הרלוונטיות למפגש בין המגזרים ,הכירו זו את זו ,וזו את עולמה של זו .לסיום שמעו את שיחתו של הרב עודד.
תודה רבה לצוות י"ב :נירית ברקוביץ ,חנה בן דוד ,רחל גולד וחנה חן וליועצת גילה ברגר על ארגון המפגש החשוב.

ביום ראשון שתי נבחרות אסטרונומיה של אולפנת חורב שעלו לשלב השני בתחרות האסטרונומיה הארצית

ע"ש אילן רמון ,נסעו לאשכול הפיס

בגילה והשתתפו בשיפוט הארצי לגמר .המשימה שלהן הייתה לתכנן גשושית שתנחת על אסטרואיד שנע סביב כדור הארץ ,לאסוף חומרים מהאסטרואיד
ולתכנן שילוח של החומר חזרה לכדור הארץ! לא קל בכלל ...שתי הקבוצות השקיעו מאמצים רבים והפגינו ידע ובקיאות בחומר .תודה רבה לנבחרת אסטרונומיה:
זהרה הרמן ח' ,2שיינה אולמן ז' ,2גילה מנדל ז' ,2אמונה זגדנסקי ז' ,2מוריה זייני ח' ,3רחל ליכטנשטיין ז' ,2קרן המלבורגר ט' ,3טליה אפלבאום ט' ,3אודיה
גולדוויכט ט' ,4הודיה שלמה ט' ,4איתיה קליין ט' ,1ולמורות נורית אהרוני על ההדרכה וההנחיה ,ולשירה קלמוס על הליווי לתחרות.
ביום שלישי התקיים באולפנא יריד חנוכה מדעי לחטיבת הביניים ,בהובלת הסטודנטיות שעובדות עם צוות המדעים .הפעילות הייתה מאורגנת ,מגוונת,
ומושקעת מאד .התלמידות שיתפו פעולה ונהנו מפעילות מדעית מעניינת ומחכימה ,כזו שיוכלו אף להעביר בחלקה למשפחותיהן ובכך להעשיר גם אותם בידע
מדעי .ביריד היו תחרות של סביבון מרחף ,שמן שלא נצבע ,נדנדת נרות ,חידוני חנוכה ועוד.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה  -למורות הסטודנטיות :יעל כהן  ,יהודית קליימן ,אלירז סוחובולסקי ,רעות טסלר ,וחני יונגרמן ,למורות שסייעו להפעיל את
התחנות :שרי רקובר ,הודיה ירוסלביץ' ,אסתי אנסבכר ,שירה שרקי וגילית במברגר ,לד"ר מרב סיאני שסייעה בארגון ,לנורית אהרוני שהנחתה ולנעמי הלבורנטית
שסייעה רבות .תודה גדולה לתלמידות ח' שהתנדבו לעזור ולהדריך בתחנות .היה כיף! מחכים כבר ליריד ט"ו בשבט...

אנו שמחים לבשר שנפתחה השבוע תכנית

"מדעניות העתיד"

באולפנת חורב.

מדעניות העתיד הינה תכנית תלת -שנתית לתלמידות
מצטיינות ,שנועדה להעשיר ולפתוח אופקים נוספים
במגוון תחומי המדע ,עם דגש על העצמה נשית ופיתוח
כישורי מנהיגות .כיוון שהיו לנו בשכבת י' תלמידות רבות
שענו לקריטריוני הסף של התכנית ,משרד המדע אישר
פתיחת קורס לתלמידות האולפנא בלבד ,בימי חמישי
אחרי הלימודים.
יישר כוח לתלמידות שהתקבלו לתכנית! יש עדיין מקום
בקבוצה לתלמידות נוספות משכבת י' שמעוניינות
להירשם (יש לעבור ריאיון של נציגת משרד המדע).
תודה לד"ר נעמה פריימן ולנורית אהרוני ,רכזות המדעים
באולפנא ,על הטיפול בהבאת התכנית לאולפנא ותודה
לשרי רקובר מצוות המדעים ,שלקחה על עצמה להיות
המורה המרכזת של התכנית .בהצלחה רבה!

כמדי שנה התקיים יום פעילות לאולפנא לכבוד חג החנוכה .השנה עסק היום בנושא "הר הבית ובית המקדש".

מס' ימים קודם קושטה רחבת האולפנא

במידע ובתמונות על המקדש .היום נפתח בשיחה של הרב עודד .בנות החטיבה שמעו את שיחתה של הגב' ציפורה פילץ מהמדרשה לידע המקדש שדיברה על
השאיפה לבניית הבית והשתתתו במשחק אינטראקטיבי על בית המקדש שהכינו והובילו המורות-הסטודנטיות אורטל רחל ישראלי ואילנה סהלו.
בנות ט'-י"ב ראו סרט על נשות המקדש שעסק בשאיפה של נשים לבניית הבית ולאחר מכן שמעו את שיחתו של חבר הכנסת ,הרב יהודה גליק ,שדיבר על
השאיפה למקדש לאורך הדורות .לסיום שרו כל בנות האולפנא בצוותא שירי כיסופים למקדש בהובלתו של מר אלישע בירנבוים וקיבלו סופגניות.
תודה רבה לסטודנטיות אילנה ואורטל על עזרתן בהכנת היום ובהעשרתו בקישוט ,בסרטים ובחידון ולרכזת החברתית מלכה קינסט על ארגון היום.
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