ערב שבת קודש פרשת אמור התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
" כך היא גאולתן של ישראל ...כל מה שהיא הולכת ,היא רבה והולכת" –

הרב עודד

"רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל

הורגלו במדרגות העולות סולם בית אל מעט מעט.

בקריצתה (בעלות השחר) ,וראו איילת השחר שבקע אורה .אמר רבי

כי העלייה כמו רגע מקצה האחרון אל קצה העליון ,מלבד שהיא רחו־

חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא בירבי :כך היא גאולתן של ישראל,

קה מהמציאות ,אף גם זאת הן עם בני ישראל לא יוכלו לסבול רוב

בתחילה קמעא קמעא (מעט מעט) ,כל מה שהיא הולכת היא רבה

טובה ,כמו שלא יוכל הנרפא ממחלתו הקשה והמסוכנת לקבל תכף

והולכת .מאי טעמא" ,כי אשב בחושך ה' אור לי" (מיכה ז' ,ח')" (ירו־

ריבוי המאכלים ותענוגות בני אדם לרוב חולשתו .וכמו למאן דגני

שלמי ברכות א' ,א')

(הישן) בבית אפל ,אם פתאום ירווהו אור גדול ,לא יכול ליהנות מזיו

ישנם המצפים כי גאולתם של ישראל תהיה באופן מידי ,על ידי ניסים

אורו ,וכמו שאמרו זה המשל בירושלמי ובזוהר הנ"ל .כמו כן הוא אצל

גלויים ולא באופן הדרגתי ,כפי שנגאלו ישראל ממצרים .אולם חז"ל

גאולתן של ישראל ,שתבוא אלינו רק במדרגה ולא בבת אחת( ...אם

מתארים את תהליך הגאולה באופן שונה .כך כותב על מדרש זה רבי

הבנים שמחה עמ' ק"א)

יששכר שלמה טייכטל הי"ד בזמן השואה :הרי דביארו לנו חכמינו

לדבריו ,כאשר רוצים חז"ל לתאר לנו את מהלכה של הגאולה האח־

האמתיים במקומות הנ"ל ,שלא כמו שרבים מבני עמנו מדמים ועולה

רונה ,הם מלמדים אותנו כי לאחר שנות הגלות הארוכה ,אור הגאולה

על לבם שהמשיח יבוא לישראל פתאום כנהר שוטף מאפלה לאור

מוכרח לזרוח על ישראל קמעא קמעא באופן הדרגתי .לפי מצבם

גדול בפעם אחת ,כי אם עלייתם תהיה מעט מעט ,ממדרגה למדר־

הרוחני ויכולת הקבלה של ישראל .כמו חולה שנרפא ממחלתו ומוכרח

גה אשר למעלה הימנה ,ואחר שיתרגלו לאותה מדרגה יעלו למדרגה

להתרגל באיטיות לחיים בריאים ,כמו אדם הנמצא בחושך גדול אשר

שלמעלה ממנה ,עד שיעלו ויבואו למדרגה היותר גבוהה על ידי שכבר

אור גדול עלול לסנוורו .מהלך זה של הגאולה ,הפוך מגאולת ישראל

ממצרים אשר באה בחיפזון ובבת אחת.

"כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה וירא שמא יעבור הזמן ,לכך

המהר"ל מוסיף עומק נוסף להבין את סיבת ההבדל בין גאולת ישראל

ממהר מעשיו".

מצרים לגאולה האחרונה ולמשמעות ההבדל בין גאולה בחיפזון לגאולה

גאולה בבת בחיפזון הרי היא כאור הברק המאיר לשעתו אולם הש־

קמעא קמעא" .וביאור עניין זה ,כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה

פעת אורו קצרה .לעומת זאת גאולה הבאה בהדרגה ושלא בחיפזון

גאולה נצחית ,שהרי לא היו נגאלים רק לשעה ,וכך היה עניין הגאולה

מראה על התבססות הגאולה ונצחיותה" .אבל דבר שאינו לשעה,

גם כן ,דומה לאור הברק שנראה ברקיע לשעה ומיד עובר ,ולא הייתה

אינו ממהר" אשר על כן ,תהליך הגאולה האחרונה אותו אנו זוכים

הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים .ולפיכך היה יציאתם בחיפזון גם כן,

לראות בעינינו ,הינו תהליך הדרגתי בו אנו צועדים צעד אחרי צעד

כי כל דבר שאינו קיים תמידי הוא עובר במהירות לשעה .אבל הגאולה

קמעא קמעא כמו איילת השחר – כך היא גאולתן של ישראל.

אחרונה ,שהוא גאולה נצחית מבלי שינוי כלל ,רק תמיד קיים ,ולכך לא

וכך כותב מרן הרב קוק זצ"ל "לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם

יהיה לדבר זה חיפזון ,כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה וירא שמא

של ישראל היא קמעא קמעא ,כי אם גבורת גבורות ,כביריות עליונה

יעבור הזמן ,לכך ממהר מעשיו .אבל דבר שאינו לשעה ,אינו ממהר.

המקפת כול וממלאה את הכול" (אגרות הראי"ה)

והדברים האלו מבוארים מאוד" (מהר"ל ,נצח ישראל).
לדברי המהר"ל גאולה בחיפזון כגאולת ישראל ממצרים מראה על כך
כי הגאולה אינה שלימה ואינה נצחית.

"מי יתן מציון ישועות ישראל בשוב אלקים שבות עמו יגל יעקב
ישמח ישראל "

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה העלו בנות שכבת ט' טקס מרגש ומשמעותי בנושא " -אורות באפילה" -התמודדות של ילדים ובני נוער
בשואה .במהלך הטקס שמעו הבנות על כוחות של אופטימיות ,אמונה ,מנהיגות ואחריות שהפגינו ילדים ונערים בזמן השואה וכן שמעו

טקס
יום השואה

דברים מפי הרב עודד .לאחר הטקס התכבדנו לשמוע את סיפורו המרגש של מר מאיר שורש ,ניצול שואה ,שתיאר כיצד בעזרת מעשי
חסד ,אמונה וכוחות נפש אדירים הצליחה אמו לשמור עליו בשנות המלחמה כשהוא פעוט בן שנתיים .תודה למדריכות חני ,שרה ואמונה מזל
על עיצוב הכניסה המרשים לאולפנא לקראת יום השואה והגבורה .תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על חיבור והובלת הטקס והשיחה.

"מצעד הספרים"
ביום ראשון ל' בניסן התקיים באולפנא "מצעד הספרים" .התלמידות וצוות המורים בחרו את הספרים האהובים עליהם .פעילות זו סיכמה שנת קריאה פורייה
באולפנא .תודה לנעמי חלפון מכיתה י' 4על עיצוב השלט לאירוע זה.
במקביל ארגנו התלמידות תערוכה המציגה את העיסוק בספרי קריאה במסגרת שיעורי ספרות.
שכבות ז'-ח' הציגו את עבודותיהן היצירתיות במבואה ,שכבת ט' העמידה דוכן שסיכם את הלמידה הבין תחומית  -ספרות ומחשבת ישראל ,סביב הספר "מכתבים
לטליה"/דב אינדיג ,ושכבת י' הציגה תוצרים יצירתיים להערכה חלופית בנושא הספר "בואי הרוח"/הרב חיים סבתו.
תודות למורות לספרות של שכבות ז'-ח' - ,נירית ברקוביץ ורחלי גרינבוים ,למאיה גלר וספיר כפיר ,מכיתה ט' 2על ארגון התערוכה.
תוצאות מצעד הספרים -במקום הראשון בקרב שכבות ז'-ט' זכה הספר מבחן הקבלה /נאוה מקמל -עתיר העוסק בקשיים חברתיים בגיל ההתבגרות
המקום הראשון בקרב בנות החטיבה העליונה זכה הספר אחרי אייריס /נטשה פארנט ,סיפור דרמטי על נערה מתבגרת המחפשת לה דרך ביטוי לאחר אובדן אחותה.
בקרב המורים המקום הראשון ניתן לספר "מכתבים לטליה" העוסק בסוגיות אמונה ומחשבת ישראל.
תודות לספרנית מלכה שוויגר ,על ארגון מצעד הספרים ועידוד קריאת הספרים באולפנא .ולמורה זיוה קוסופסקי רכזת הספרות באולפנא על ארגון התערוכה.

לשמה ט'
לרגל ציון יום הזיכרון ויום העצמאות התקיימה תכנית "לשמה" מיוחדת שכללה סיור באתר ההנצחה "גבעת התחמושת".
את הסיור העביר הרב יואל פרנקנבורג ,המלווה את התכנית לאורך השנה .במהלך הסיור הבנות אף צפו בחזיון אור-קולי מיוחד .לאחר הסיור שמעו הבנות שיחה תורנית
מפי הרב יואל שהתמקדה בקשר בין יום הזיכרון ויום העצמאות .בפעילות ערב צפו הבנות בשני סרטי זיכרון שטומנים בחובם מסר להמשיך ולבחור בחיים משמעותיים.
תודה רבה לחנה חן ,למירב שלום ולמדריכות.

כיתת עתודה מחשבים משכבת ט' ,ביקרו ביום שלישי ,ב' אייר ,במוזיאון המדע וקיבלו הדרכה בתערוכת המחשבים  -קאפצ'ה .התערוכה מסכמת את תוכנית הלימודים
של העתודה בשכבת ט' ,תוכנית שהתמקדה השנה בעקרונות העומדים בבסיס מדעי המחשב ,ספרות בינריות ,איך פועל המחשב ועקרונות רשתות תקשורת חובקות
עולם .התערוכה התמקדה בשיטות הצפנה שונות בכלל ,ובסיפור האניגמה ,המכונה להצפנה ולפיענוח מסרים שבה השתמשו הגרמנים והאיטלקים במלחמת העולם
השניה ,ואיך פיצחו אותה ,בפרט .דיברנו הרבה על בינה מלאכותית לעומת החכמה האנושית ודנו רבות בשאלה הפילוסופית מהו "מותר האדם" .תודה לתלמידות על
שיתוף הפעולה ותודה למורה נעה בן-יעקב על ארגון הפעילות ,על הליווי ועל ההדרכה בתערוכה.

ביום שני ,ראש חודש אייר ,התרחשה תופעה אסטרונומית מעניינת בשמים :כוכב חמה עבר בינינו (כדור הארץ) ובין השמש .האירוע הזה הוא יחסית נדיר ,מתרחש 13
פעמים במאה שנה .כיוון שתלמידות האולפנא השתחררו מוקדם ,לא היתה לנו אפשרות לצפות בתופעה ביחד (חייבים מיתקן מיוחד כמובן .אסור להסתכל על השמש
בלי אמצעים מיוחדים) .תלמידות נבחרת אסטרונומיה משכבת ח' ,הודיה שלמה ואלומה רוזן ,הכינו מצגת קצרה המסבירה את התופעה והמצגת הוקרנה על מסך
הפלזמה ברחבת הכניסה לאולפנא .מי שרצתה יכלה לראות שידור חי של מעבר כוכב חמה באינטרנט .תודה להודיה ולאלומה על המצגת היפה והמעניינת!

"הבית של אביה"-
לפני פסח התקיים באולפנא מבצע לאיסוף בגדים החנות הקהילתית למכירת בגדים
יד שניה והפעלות לילדים "הבית של אביה"
ב"ה הייתה היענות עצומה ונתרמו בגדים רבים.
הנהלת "הבית של אביה" בקשה למסור לציבור התלמידות וההורים את תודתם על
התרומה שבעז"ה תסייע למשפחות רבות.

בערב יום הזיכרון יצאו בנות האולפן לסיור בהר הרצל ,בליווי אורית מורת האולפן וחן מדריכתן.
הבנות סיירו במקום והשתתפו בפעילות העוסקת בתולדות ישראל.

טקס יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
ביום הזיכרון השתתפו בנות האולפנא בתפילה משותפת ולאחריה שמעו את שיחתו של צביקה פז ששוחח עם הבנות תפקידו כמודיע נפגעים
וכפסיכולוג צבאי המתמודד עם השכול .לאחר מכן נערך טקס בנושא חיילים ונפגעי פעולות איבה בודדים בהנחייתן של בנות שכבת י'.
תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון השיחה ויצירת הטקס והובלתו.

מזל טוב לצוות:
לבלהה מינץ להולדת הנכדים התאומים,
לאיציק פארן להולדת הנכדים התאומים,
למורן ממן להולדת הבת
ולרב יוחאי רודיק לרגל אירוסי בנו

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
מוריה
לפקוביץ

יעל
קאופמן

נעמי
כהן

חרות
גיליס

לירז
קרואני

צביה
כצמן

הדר
פנחסי

יעל
בן דוד

שירה
גרוסי

לאה
רוזנר

דבורה
רודאף

צופיה
טרופר

יום עצמאות שמח!
ושבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

