ערב שבת קודש פרשת במדבר התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים" –

הרב עודד

הנביא ישעיה אומר "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך

ירושלים של מטה לירושלים של מעלה ,שמחברת את ישראל לאביהם

מבשרת ירושלים הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלקיכם"

שבשמים .אם כן ,השם ירושלים מבטא את רוממותה של ירושלים ואת

(ישעיה מ' ח) .הרב קוק שואל על דברי הנביא ישעיה ,מה ההבדל בין

רוחניותה .קולה של מבשרת ציון ,הבא לידי ביטוי בחזרת ישראל לארצם

מבשרת ציון למבשרת ירושלים ומדוע הנביא אומר למבשרת ציון לעלות

באופן מעשי ,בהיאחזות בקרקע ,בבנייה ובהתיישבות בארץ ישראל ,הינו

על הר גבוה ולעומת זאת למבשרת ירושלים הוא אומר להרים בכח את

קול נשמע וגלוי .לעומת זאת ,קולה של מבשרת ירושלים ,המבקש את

קולה .מסביר הרב קוק כי הכינוי "ציון" בתנ"ך מבטא בדרך כלל את הפן

חזרת הקדושה לישראל וקורא לתקן עולם במלכות ה' ,הקול המדבר על

הגשמי של ירושלים .את הצד הפשוט והלאומי של הפרחת השממה ,של

תקומת עיר הקודש והמקדש ,הינו קול שאינו נשמע.

הבתים והרחובות .עיר בירה כמו לכל העמים ,שם שמבטא את החזרה

ולכן ,קורא הנביא ישעיה למבשרת ציון לעלות על הר גבוה ,דהיינו ,לא

לארץ ישראל מבחינה לאומית.

להסתפק בבחינה הנמוכה והגשמית של ציון ,אלא לרומם את הבשורה

מספרים על הרב איסר זלמן מלצר ,שהיה סופר ממש את בתי ירושלים

גם לדרגת ירושלים ,לציפייה לקדושת ירושלים.

ההולכים ונבנים לקיים את הכתוב "סובו ציון והקיפוה סיפרו מגדליה".

ואילו למבשרת ירושלים שקולה לא נשמע מספיק ,קורא הנביא להרים

הכינוי "ירושלים" ,לפי הרב קוק ,מבטא את הפן הרוחני של העיר ,את

את קולה ,לזעוק בכוח את בשורת ירושלים ,את התביעה לקדושת ירו־

הצד העליון ,את הקדושה של ירושלים .רבינו בחיי כותב "וזהו סוד הלשון

שלים לבניין בית המקדש ולהשראת השכינה בציון.

בשם ירושלים המורה על שניים ,כלשון עיניים אזניים וכיוצא בהם" .כלו־

ובאמת זהו עיקר תפקידנו ,לא להסתפק רק בבחינת ציון אלא להרים את

מר ,בשם "ירושלים" מגולם הרעיון של שניים ,המבטא את שתי הקומות

קרנה של ירושלים להתפלל לייחל ובעיקר לפעול למען קדושת ירושלים

של ירושלים" ,ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" שמחברת את

למען קדושת ארץ ישראל.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:

גיחה -

שכבה ח'

בנות שכבת ח' יצאו לגיחה של יומיים באזור מבואות ירושלים ולטרון .הן סיירו מנווה שלום ללטרון ושמעו על הקרבות לשחרור ירושלים במלחמת העצמאות.
לאחר מכן הגיעו לאזור הלינה בלטרון שם קיימו פעילות בישולי שדה ולאחריה שמעו את שיחתו של מר אבשלום סלוק .לאחר לינת שטח באוהלים וארוחת
הבוקר סיירו הבנות ביד לשריון .תודה למשה ניימן רכז הטיולים על הארגון ההובלה וההדרכה של הגיחה .תודה למורות שרה עוז ,שירה פרידמן ,יהודית
מושקוביץ ,אמונה הוד ומירי רוזן על הליווי והעזרה הרבה בגיחה.

"גם אני יכול"

התמונות הן משלב השיפוט ומשלב הגמר,
שבו התלמידות קיבלו תעודות הוקרה על השתתפותן בפרויקט.

השבוע ,במסגרת התכנית "גם אני יכול" בה כל בנות שכבת ח' עוסקות בהכנת מוצר שיעזור למוגבלים או
לבטיחות של ילדים ,עלו שתי עבודות של תלמידות האולפנא לגמר השיפוט הארצי שהתקיים באשכול הפיס
בקרית חיים .עבודה ראשונה של התלמידות איילת לוי ,הודיה לובטון ,הדר רובינשטיין ,כרמל אייזנמן וליאורה
ממו ,עסקה במוצר "תופספר" ,מוצר המאפשר קריאה נוחה של ספרים במיטה ,גם למי שמוגבל מאוד בהזזת
היד ,בהתאם לבקשתה של האשה שאותה הם ראיינו ,הסובלת מפגיעה ביד בעקבות ניתוח להסרת גידול.
עבודה שנייה שעלתה לגמר הארצי הייתה של רינה רוט ,טל-אור ידיד וטליה שליידר ,שהכינו אפליקציה
לנייד חכם שהופכת את הכתוב לכתב ראי ,אפליקציה שעוזרת ליוני בן השמונה ,הסובל מקשיי ראייה ומצליח
לקרוא דווקא כתב ראי .יישר כוח לבנות הנפלאות ,תודה לכל צוות המדעים של שכבת ח' ,תודה למורה נורית
אהרוני על ליווי התלמידות לשיפוט ,תודה גם למורה לאלקטרוניקה ,מר רפאל אסולין ,על העזרה וההדרכה.

"עתודה מדעית טכנולוגית"
בנות כתה ט' הלומדות במסגרת "עתודה מדעית

ביום ראשון יצאו בנות כתה ז' הלומדות במסגרת "עתודה

טכנולוגית" יצאו לסיור בתעשייה האווירית,

מדעית טכנולוגית" לסיור בעמק הצבאים לכבוד סיום השנה.

כסיכום לפעילות במהלך השנה .הבנות הוקסמו

הסיור נערך ע"י תלמידות הכיתה :אביה און ,שירה פנחס ,מאור

מסודות הלוויינים והחלל ,ראו את חדרי הבקרה,

אזולאי ,מאור פלבר ,אילה וולדר ,מיטב גל והדסי צימר .הבנות

צפו בבניית הלוויינים ומאוד נהנו .יישר כח לכל

למדו על צמחים ,טבע והיסטוריה ,נהנו מהנוף המקסים ואפילו

הבנות על ההשקעה הרבה במהלך השנה.

ראו צבאים .יישר כח לבנות על ההדרכה ,ולכל הקבוצה על

תודה רבה לאסתי אנסבכר על הליווי.

ההשקעה במשך השנה! תודה רבה לנורית אהרוני ולאסתי
אנסבכר על הליווי.

"הבין דורי"
השבוע התקיים המפגש המסכם של הפרויקט "הבין דורי" בין בנות כיתה ט' לדיירים ב"נופי ירושלים".
המפגש המרגש לווה בקטעי נגינה של הבנות ובדברי ברכה מאת הרב כץ .תודה רבה לרב כץ ולמדריכה שרה על ליווי הפעילות.

"תכלית"
כמידי שבוע בשבוע גם הפעם יצאו בנות כיתה ח' לאריזת מוצרים למשפחות נזקקות בארגון "תכלית".
תודה רבה לכיתה ח' 4ולמחנכת יהודית מושקוביץ על עשייתן השבוע וכן למדריכה חן.

פרויקט "העצמה אישית ומעורבות בקהילה"
לרגל סיום שנת הלימודים ,ובמסגרת פרויקט "העצמה אישית ומעורבות בקהילה" ,נערכו טקסי הוקרה לפעילים
מצטיינים ולפעילות ההתנדבותית בכללותה .הטקסים נערכו מטעם מנח"י  -מנהל חינוך ירושלים ,בשיתוף
משרד החינוך .הטקסים נערכו ביום שלישי כ"ג באייר.
בטקס האחד זכתה ענבר וינוגרד מכיתה י' באות הצטיינות והוקרה .ענבר מתנדבת מזה כשנתיים בארגון "שלווה"
 ארגון המטפל בילדים נכים ובעלי צרכים מיוחדים .ענבר משקיעה במסירות ,בהתמדה ,ומתנדבת בפרויקטיםהקשים ביותר .על כך זכתה בהוקרה .השכבה כולה זכתה להשתתף בטקס אשר נערך בתיכון למדעים ואומנויות.
הרב בני לאו כיבד את הטקס ודיבר אודות העובדה כי בכל אדם באשר הוא קיים ניצוץ של רגש הנתינה .כמו
כן דיבר על כך כי נתינה מעשירה אותנו כחברה ,ומעצימה הן את הנותן והן את המקבל .לאחר מכן צפו הבנות
בהצגה העוסקת בכוחם של בני נוער לתרום ולפעול לעומת הבלתי אפשרי .ההצגה "לקפוץ מעל העננים"
מתארת סיפור אמיתי אודות נערה אשר עקב התנדבותה עם נער בעל צרכים מיוחדים החליטה להקים תנועת
נוער המשלבת ילדים בעלי צרכים מיוחדים יחד עם ילדים רגילים .למרות כל הקשיים וההתנגדויות הצליחו
הנערה וחבריה והקימו את תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" .הייתה זו הצגה מרגשת והבנות נהנו והפיקו תועלת.
אחה"צ נערך טקס נוסף ובו זכתה עדינה כהן מכיתה י' באות הוקרה והצטיינות .עדינה מדריכה בסניף בני
עקיבא בגבעת זאב ועושה זאת במסירות רבה .בנוסף לכך עדינה שייכת לצוות המוביל את חבריא ב' מבחינה
ערכית וחווייתית .כמו כן עדינה חברה בפורום "הקהל" ובו היא בין המובילים בבניית פעילויות של בני נוער
למען הקהילה .בטקס נכחו חברותיה של עדינה לכיתה ,וכמובן אנשי הצוות אשר ליוו אותה ברגע משמעותי זה,
בטקס המרגש אשר נערך ב"יד בן צבי".

יום עיון בנושא הצניעות
השבוע התקיים יום עיון לשכבת ט' בנושא הצניעות והלבוש .הבנות שמעו שיחה של הסטייליסטית ברוריה ברטלר שעסקה בנושא
לבוש ואופנה ולאחר מכן שמעו שיחה מאת הודיה דוידוביץ שעסקה במהות מצוות הצניעות וסיבותיה .יום העיון מהווה סיכום
למערך שיעור חינוך שעסק בנושא .תודה לרכזת השכבה רות לבנברג על ארגון היום ולמחנכות השכבה על הליווי.

בנות שכבת ח' יצאו לצעדת ירושלים במסגרת פעילות של"ח ,במהלכה סיירו בקו העירוני והשתתפו בטקס מרכזי בכותל.
תודה למשה ניימן רכז הטיולים על ארגון והובלת הסיור ,ולמורים  -הרב דוד מוריה ,רננה וייס ,נירית ברקוביץ וגילית במברגר.
ולמדריכות  -מירב וחן על הליווי.

בנות שכבת ט' השתתפו במרכז למידה בנושא "נשים מנהיגות בשואה" שהוכן והופעל על ידי בנות תכנית המצוינות של המכללה.
המרכז עסק בתחומי מנהיגות שונים ובכוחות שליוו את אותן נשים במהלך השואה ואחריה.

מזל טוב לצוות:
ליעקב אנסבכר לאירוסי בנו,
למרים רוזנפלד לאירוסי בנה,
לאורי סופר להולדת הנכד
ולרחל עמנואל להולדת הנכד והנכדה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

אהובה
פרוגל

שיראל
ניסנבוים
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