ערב שבת קודש פרשת "יתרו" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"רצוננו לראות את מלכנו" – הרב עודד
אנו רגילים להזכיר את דברי העם למשה בסוף פרשת משפטים ,לאחר

ֹשה אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הָ ָעם אֶ ל ה' ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל
שב מ ׁ ֶ
התורה ממשיכה בתיאור " ַו ָיּ ׁ ֶ
ֹשה ִה ֵנּה ָאנ ִֹכי ָּבא אֵ לֶ ָ
ִש ַמע הָ ָעם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ּ ָמ ְך וְ גַם
יך ְ ּב ַעב הֶ ָענָן ַּבעֲ בוּר י ְׁ
מ ֶׁ
ְ ּב ָך יַאֲ ִמינ ּו ְלעוֹ לָ ם" .בפשטות כאמור ,בני ישראל מגלים נאמנות מוחל־

מלכות שמיים מוחלטת ומוכנות לקיים את כל דברי הקב"ה ללא שום הס־

טת לדברי משה ומוכנים מיד לשמוע את דבר ה' ,אולם אם כך ,מה פשר

תייגות עוד לפני שנדע מה הקב"ה יצווה .אמנם כאשר אנו קוראים בפרשת

ֹשה אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הָ ָעם אֶ ל ה'"? לכאורה ,בדברים אלו
המשך הפסוקים " ַו ַיּ ֵגּד מ ׁ ֶ

יתרו ,אנו רואים שלפני שבני ישראל הגיעו לדרגה זו ,היה להם חשוב לברר

יש כפילות מיותרת ,שהרי משה כבר אמר לקב"ה את תשובת בני ישראל

את עניין האמונה עד תומו ואת אמיתות שליחותו של משה .לפני שהגיעו

שה" .אם כן ,מה הם אותם "דברי העם" שאומר משה
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
" ֹּכל אֲ ׁ ֶ

לוודאות גמורה באמונה בקב"ה ,בני ישראל עדיין לא היו מוכנים לקבל את

לקב"ה? רש"י במקום מאיר את עיננו על פי דברי חז"ל וכותב "את דברי

התורה ולהגיע לדרגת נעשה ונשמע.

העם וגו'  -תשובה על דבר זה שמעתי מהם ,שרצונם לשמוע ממך ,אינו

לפני מתן תורה ,אנו קוראים דו שיח מעניין בין משה לבני ישראל .לאחר

דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך רצוננו לראות את מלכנו".

ציווי הקב"ה למשה לומר לבני ישראל" ,וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמלֶ כֶ ת ֹּכהֲנִ ים וְ גוֹ י

שה" כוונת
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
על פי רש"י כאשר בני ישראל עונים למשה " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

ִש ָראֵ ל" (שמות י"ט) כתוב " ַו ָיּבֹא
שר ְּת ַד ֵּבר אֶ ל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ָקדוֹ ׁש אֵ ּ ֶלה הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ

בני ישראל איננה קבלת עול מלכות שמיים מיידית אלא להיפך ,בקשת

שר ִצ ָוּה ּו ה'
שם ִל ְפנֵיהֶ ם אֵ ת ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה אֲ ׁ ֶ
ֹשה ַו ִיּ ְק ָרא ְלז ְִקנֵי הָ ָעם ַו ָיּ ֶׂ
מ ֶׁ

הוכחה לאמיתות דברי משה שהוא באמת שליח ה' .הדגש בתשובתם של

שה"
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ֹּכל אֲ ׁ ֶ
ַו ַיּעֲ נ ּו כָ ל הָ ָעם י ְַח ָ ּדו ַויֹּ ְ

בני ישראל הוא ,כי רק מה שידבר ה' אותו יעשו בני ישראל.

שה" בפסוקים
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
בפשטות נראה כי אמירת בני ישראל " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

"ה ֵנּה ָאנ ִֹכי ָּבא אֵ לֶ ָ
יך ְ ּב ַעב
כאשר אומר זאת משה לקב"ה ,עונה לו הקב"ה ִ
ִש ַמע הָ ָעם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ּ ָמ ְך וְ גַם ְ ּב ָך יַאֲ ִמינ ּו ְלעוֹ לָ ם" .כלומר ,הקב"ה
הֶ ָענָן ַּבעֲ בוּר י ְׁ

שה וְ נִ ְׁש ָמע" ,אולם בעיון בהמשך הפסוקים אנו רואים אחרת.
נַעֲ ֶׂ

כביכול מסכים ומקבל את בקשת בני ישראל ,ואומר למשה  -אתה משה

שמשה קורא בפניהם את ספר הברית " ַו ִיּ ַּקח סֵ פֶ ר הַ ְ ּב ִרית ַו ִיּ ְק ָרא ְ ּב ָא ְזנֵי הָ ָעם
שה וְ נִ ְׁש ָמע" (שמות כ"ד ז') כדגם לקבלת עול
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ֹּכל אֲ ׁ ֶ
ַויֹּ ְ

שר ִ ּד ֶּבר ה'
אלו ,דומה לאמירת בני ישראל בסוף פרשת משפטים " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

תדבר אל בני ישראל ,אבל אני אבוא אליך בעב הענן .כלומר ,אתגלה

לפניך באופן שבני ישראל ידעו כי אני ה' ואתה שליח ה' .על זה משיב משה

גם ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר ראשון מ"ט) כותב "והנה גם חכמי בני יש־

ֹשה אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הָ ָעם אֶ ל ה'" כלומר משה מתעקש כי בני ישראל אינם
" ַו ַיּ ֵגּד מ ׁ ֶ

ראל שהסכימו לו [למשה] בדקוהו וחקרוהו הואיל ולא האמינו אמונה שלמה

מוכנים לקבל שליחותו ואת מלכות ה' ,עד שיראו בעצמם את כבוד ה'.

כי ידבר האלוק עם בשר ודם ...כך נהגו בו בני עמו לא מתוך סכלותם ,כי

אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך  -רצוננו לראות את

אם מתוך חכמה .כי יראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות האצטגנינות

מלכנו" .משה אומר לקב"ה כי בני ישראל מתעקשים לראות את כבוד ה'

או אמנות דומה לה אשר לא תעמדנה בפני הבחינה" .כאמור בני ישראל

בעצמם ואינם מסתפקים באמונה בשליחותו של משה .אז אומר הקב"ה
ֹשה לֵ ְך אֶ ל הָ ָעם וְ ִק ַ ּד ְׁש ּ ָתם הַ יּוֹ ם ו ָּמחָ ר וְ ִכ ְ ּבס ּו ִ ׂש ְמל ָֹתם
למשה " ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ

מתעקשים "רצוננו לראות את מלכנו" וכך גם היה רצון ה'.

ישי י ֵֵרד ה' ְל ֵעינֵי כָ ל הָ ָעם ַעל הַ ר ִסינָי".
ישי ִּכי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
וְ הָ י ּו נְ כֹנִ ים לַ יּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִל ִׁ
הקב"ה משיב למשה כי בני ישראל צודקים בבקשתם ,ומודיע למשה כי
ההתגלות במעמד הר סיני תהיה לפני כל העם.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ח' א'-ג') כותב "משה רבנו לא האמינו
בו ישראל מפני האותות שעשה ,שהמאמין על פי האותות ,יש בליבו דופי,
שאפשר שייעשה האות בלט וכישוף ...ובמה האמינו בו ,במעמד הר סיני,
שעינינו ראו ,ולא זר; ואוזנינו שמעו ,ולא אחר ,האש והקולות והלפידים.

רינה
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מוריה
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מאור
פלבר

נועם
סגרון

דבורה
מדיוני

הודיה
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כהן

אודיה
גולדויכט

והוא ניגש אל הערפל ,והקול מדבר אליו; ואנו שומעים ,משה ,משה ,לך
אמור להן כך וכך .וכן הוא אומר "פנים בפנים דיבר ה' עימכם" (דברים ה',
ד') ,ונאמר "לא את אבותינו ,כרת ה' את הברית הזאת" (דברים ה' ,ג') :ומ־
ניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו ,שהיא אמת שאין בו דופי,
שנאמר "הנה אנוכי בא אליך בעב הענן ,בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם
בך יאמינו לעולם" (שמות י"ט ,ט').
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יונינה
קליין

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

כחלק מהנושא החודשי השתתפו בנות שכבת ז' ביום עיון בנושא "מוגנות ברשת"

במסגרת היום הן השתתפו ביחידה שהעבירה אורטל ישראלי ,סטודנטית

במכללה ,שעסקה באיכות התקשורת הבין אישית לעומת התקשורת הווירטואלית ,הבנות יצרו כרזות שהוצגו ברחבת השכבה ,עם סיסמאות בהנחיית המחנכות
להעלאת המודעות והחשיבות לנושא שנתלו ברחבת השכבה ושמעו שיחה מפי הגב' עדי גוטליב על הצורך להיזהר מסכנות ברשת וכן על החשיבות של שיח
חיובי ולא פוגעני ברשתות החברתיות .תודה רבה לרכזות שירה פרידמן ומלכה קינסט על ארגון היום.
בנות שכבת ז' קיימו בעזרת הוועדות הכיתתיות פעילות לסיכום המחצית.
כתה ז' 2התארחה בביתה של המחנכת שנהב אגל טל.

יום מגמות
כמדי שנה יצאו בנות שכבות י'-י"ב לסיורים מקצועיים בתחומי הידע של המגמות שלהן .בנות מגמות אלקטרוניקה ,פיזיקה ,מחשבים ,ביוטכנולוגיה ,ביולוגיה,
פסיכולוגיה וארץ ישראל השתתפו בימי עיון שכללו הרצאות ממרצים וחוקרים בתחום הידע שלהן ,ביקור באתרים ,במעבדות והתנסות באוניברסיטת אריאל.
תודה רבה לד"ר נעמה פריימן רכזת מדעים על ארגון יום המגמות באוניברסיטת אריאל ,לעדנה פרידמן ועדי דוד על ארגון סיורי מגמות כימיה ואמנות ,לגב' יעל
פישביין ,ראש תחום פדגוגיה ביחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער באוניברסיטת אריאל ולכל המרצים שגוייסו מתוך האוניברסיטה ,וכן למורי המגמות :תמר
מנחמוב ,רפאל אסולין ,שלומי הוטא ,איציק פארן ,נורית אהרוני ,מרים רוזנבאום ,נועה בן יעקב ,הודיה אוחנה ולמורים ורדית ביטון ,בלהה מינץ ,הרב יהודה ולד
ובת אל לפיד שליוו את יום המגמות.
להלן פירוט יום המגמות:

בנות שכבת י' במגמת אלקטרוניקה

שמעו הרצאה בנושא" :כיצד לראות לתוך הגוף" ,למדו על הקשר בין שדה חשמלי ומגנטי והרכיבו רמקול המופעל

באמצעות מגנט ,וכן בנו נורה הנדלקת באופן אלחוטי.
בנות שכבות י"א-י"ב שמעו הרצאה בנושא "מכטרוניקה-לימוד מבוסס פרוייקט" וביצעו פרוייקטים שונים כגון :מכונת קפה ,רכב אוטומטי ,בובה אקטיבית.

תלמידות מגמת

ביולוגיה

השתתפו בהרצאה מרתקת של

פרופסור דני ברנס ,ראש מחלקת מדעי החיים באוניברסיטת
אריאל ,ושמעו על עקרונות חשובים במחקר מדעי ועל קשיים
בדרכו של מדען אקדמאי .כמו כן ,הן השתתפו בהרצאה של
הדוקטורנט צחי מורד על מחקרים פורצי דרך בביולוגיה
מולקולרית שמתבצעים באוניברסיטת אריאל ,כולל שימוש
באלמוגים לגידול תאי עצב ,שימוש בצמחי מרפה שונים
להכנת תרופות חדשות ועוד.
בהמשך היום נחשפו הבנות לתהליכי הפקת דנ"א ,והפיקו סיבי
דנ"א מרקמות של פירות וירקות שונים ,מהרצת מרקרים גנטיים
שונים על ג'ל באלקטרופורזה ,כל זה בתוך סיפור מסגרת של
זירת פשע כשעליהן הוטלה המשימה לגלות מי הפושע מבין
החשודים ,לפי שאריות דנ"א שהושארו בזירת הפשע .היה
מרתק!

בנות מגמת פיזיקה

שמעו הרצאה שעוסקת באופן שבו ניתן לראות דברים בתוך גוף ,לזהות

נשק מתחת לבגדים או לראות את האיברים הפנימיים בלי צורך ברנטגן אלא רק בעזרת אור
נראה .לאחר מכן ,הבנות תנסו במעבדות של לייזרים ,הרכיבו משקפיים מיוחדות כדי לא להיפגע
והתנסו בכך בעצמן .בנוסף ,הבנות הלכו לצפות במאיץ החלקיקים ,שמעו באיזה אופן הוא עובד,
וראו מאיץ חדש שנבנה בימים אלו.

בנות מגמת ארץ ישראל

הגיעו לתל שילה .במהלך הביקור הן סיירו באתר וצפו במיצג האורקולי הייחודי ,שמעו

הרצאה על הרקע לתקופת המשכן בשילה בספרי יהושע ושופטים והשתתפו בחפירה ארכיאולוגית תוך מפגש עם
הארכיאולוגים החופרים .לסיום ,הבנות נהנו מארוחה משובחת פרי מעשה ידיהן.

בנות י"א-י"ב במגמת ביוטכנולגיה

שמעו הרצאה על שימוש באלמוגים שונים כמצע גידול לתאים ולהנדסת רקמות מוח מסובכות לצורך טיפולים רפואיים

מתקדמים ושחזור של רקמות מוח .הבנות ביצעו ניסויים בתאים סרטניים ותאי גזע ,צבעו אותם בשיטות כימיות ופלורוסנטיות ובחנו את התאים בסביבות
ומצבים שונים.
בנות שכבת י' שמעו הרצאה על שלבים ואתגרים בחקר ,וביצעו ניסויי אנליזות שונות של יין אדום ויין לבן .בשלב המסכם ,סיירו הבנות ביקב הניסויי של
אוניברסיטת אריאל.

תלמידות מגמת כימיה

ביקרו במעבדות בלמונטה הנמצאות בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית .בנות כיתה י' פתרו בהצלחה תעלומת רצח

במעבדה של זיהוי פלילי וצפו בהכנת גלידה באמצעות חנקן נוזלי .בנות כיתה י"א ביצעו ניסויים תוך שימוש במכשור מתקדם של ספקטרופוטומטר וחיישן
טמפ' .בנות כיתה י"ב חקרו את ויטמין  -Cהאם כמותו מושפעת מחימום? ועוד .לסיום ,כולן שמעו הרצאה בנושא "הכימיה שמאחורי הצילום".

בנות כיתה י"א במגמת מדעי המחשב

השתתפו בהרצאה מפי ראש מחלקת מכנטרוניקה,

פרופ' צבי שילר ,שעסקה בהתקדמות הפיתוחים החדישים בתחום הרובוטיקה .הבנות פיתחו
תוכנות לרובוט מסוע המשמש רבות בתעשייה .לאחר מכן ,השתתפו בסדנא נוספת בתכנות מתקדם
ומקצועי יותר לרובוט .לסיום ,הן שמעו אודות מחקר מרתק המזהה לאיזה כיוון פונה המצלמה לפי
מפת הכוכבים והיחס בין המרחקים של הכוכבים השונים .ראש החוג למדעי המחשב ציין לשבח את
ידיעותיהן הרחבות של הבנות והשתתפותן ביום העיון.

תלמידות מגמת אמנות

נפגשו במבנה ביה"ס הישן של בצלאל .מכיוון שהתחילו ללמוד על בוריס ש"ץ ,הן נהנו לראות את המבנה ההיסטורי וכמה יצירות

מעשי ידי האמנים הראשונים שפעלו בשנים ההן .התלמידות שמחו לבקר גם במחלקה לאדריכלות ששוכנת כיום במבנה ולראות המשכיות יצירתית.
משם המשיכו ל"מוזיאון אסירי המחתרות" שבו מוצגת כעת התערוכה הארצית של בוגרי מגמות האמנות בחמ"ד .בנות השמינית שנמצאות כעת בתהליך היצירה
לקראת תערוכת הסיום ,שאבו רעיונות ומסקנות ,ובנות השביעית קיבלו השראה להתחלה של חשיבה ועשייה בכיוון.
לאחר מכן ,יצאו התלמידות לסדנת ההדפס ,בה צפו בתערוכה ,למדו ויצרו הדפס בעצמן בטכניקות של תצריב מתכת ותחריט עץ.

"מדעניות העתיד"

ביום שלישי נסעו  15תלמידות משכבת י' שבקבוצת "מדעניות העתיד"

לכנס השקת הפרוייקט .לכנס שהתקיים במלון דן פנורמה בתל אביב ,הגיעו מכל רחבי הארץ

כ 600-תלמידות משכבת י' הנוטלות חלק בפרוייקט.
את הכנס פתחו שר המדע ,מר אופיר אקוניס ופרופסור נאוה רצון ,שבירכו את המשתתפות .לאחר מכן ,שמעו התלמידות הרצאה מרתקת מפרופסור כרמית לוי
על מחקרה החדשני ,פורץ הדרך ,בחקר המנולומה (סרטן העור).
מנכ"לית חברת מיקרוסופט ישראל ,גב' שלי לנצמן ,ריתקה את הבנות בשיחה מעוררת השראה על תפיסת עתיד ושאיפה למצויינות ,יחד עם קיום חיי משפחה
ותרומה לקהילה ולחברה .גב' לנצמן שיתפה את הבנות ונתנה להם הצצה לחייה המרתקים שמלאים בעשייה ובסיפוק .לאחר מכן ,שמעו התלמידות את פרופ' תמי
תמיר ,דיקנית המרכז הבין תחומי בהרצליה ,אחת ממדעניות ההייטק החשובות בישראל .לסיום ,הבנות נהנו מארוחת צהריים מפנקת במלון ומתצפית על הים.
יישר כח לתלמידות המצטיינות המשתתפות בפרויקט "מדעניות העתיד" ולמורה שרי רקובר ,שמרכזת את התכנית ,מדריכה ומלווה אותה.

השבוע התקיימה חשיפה לתוכנית

"לשמה"

עבור בנות כיתה ח' .הבנות שמעו שיחה מפי רב

התוכנית ,הרב יואל פרנקנבורג ,בנושא קבלת תורה .לאחר השיחה הבנות השתתפו בפעילות
המדריכות בה הן דנו בנושא "קבלת החלטות ובחירות בחיים" .בהמשך הערב נהנו הבנות מסדנת
תופים מהנה ומקפיצה בשילוב סיפורים ומסרים.
תודה רבה למדריכות השמיניסטיות :רעות וולף ,הודיה לוי ,שקד אהרון ,ומוריה שרייבר; למחנכות
השכבה :הודיה שטרנברג ,שרון פסטרנק ,תהילה כץ ,רחלי גרינבוים ומירי רוזן ,וכן לרכזות התוכנית:
חנה חן ומירב שלום.

לשמה י':

השבוע בתוכנית "לשמה"

השתתפו הבנות בשיחת רב התוכנית ,הרב יואל פרנקנבורג בנושא:

המוכנות לקבלת התורה .בהמשך נהנו הבנות מפעילות ערב "מאסטר שף" יצירתית וטעימה!
תודה רבה למדריכות השמיניסטיות :אורטל כהן ,יעל יזרעאל ורעות וולף ,וכן לרכזות התוכנית :חנה
חן ומירב שלום.

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

