ערב שבת קודש פרשת ויקרא  -זכור התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" -

שירה בר-אלי י"ב ( 1רבנית פורים)

בפרשת ויקרא ישנם ציווים על סוגי הקורבנות ועל האופן שבו עמ"י צריכים להקריב קורבנות בביהמ"ק.
כיום כאשר ביהמ"ק טרם נבנה ואין עדין קורבנות ,האסוציאציה הראשונה שלנו כשאנו שומעים את
המילה קורבן היא" :הקרבה" כלומר :שאדם צריך לעשות משהו שהוא לא רוצה מתוך הכרח וכפייה.
אולם ניתן להבין את עניין ההקרבה גם אחרת .קרבן בא מהשורש ק.ר.ב ,כלומר ,להתקרב לזולת
או לערך גדול שבו אנו מאמינים .למשל :כאשר אדם משקיע מאד למען הזולת הוא עלול להרגיש
"פראייר" ושהוא הקריב את הזמן שלו ואת הרצון שלו לטובת האחר ,אולם באמת הוא עשה מחווה
למען הזולת שקירבה אותו אליו .הוא חשב על מתנה מיוחדת לחבר ,נסע במיוחד לקנות ,השקיע
כסף רב ובעקבות ההקרבה הזו ,נוצרה קירבה יותר גדולה ביניהם .דוגמא נוספת היא מסירות הנפש
של חיילנו בצבא ,מתוך רצון להתקרב ולדבוק בערכים החשובים של תקומת ישראל בארצנו ,הם
מוכנים להקריב ולהשקיע שנים ,שעות שינה ואף לסכן את חייהם .קורבן זה נעשה מתוך רצון ובחירה
להתקרב לערכים נעלים ולגדלות שבתוכנו.
ספר החינוך מסביר את טעמה של מצוות הקורבנות" :דע ,כי האדם נפעל כפי פעולותיו ,ולבו וכל
מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם ,אם טוב ואם רע .ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר
מחשבות לבו רק רע כל היום ,אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות,
ואפילו שלא לשם שמים ,מיד יינטה אל הטוב ,ומתוך שלא לשמה בא לשמה".
הקורבנות מחייבים אותנו להעביר את הרצונות והשאיפות שלנו למעשים .לא להשאיר את המחש־
בות במצב פאסיבי אלא להקריב משהו מעצמנו (לעשות מחווה או פעולה) ומתוך כך נוכל להתקרב
לזולת ולרבש"ע.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
את השבוע פתחנו בבוקרי כיתה בכל שכבות האולפנא מז' -י' בהם התארחו בנות בבית חברותיהן לכיתה,
בפארקים בכל רחבי העיר וכד' וקיימו פעילות כיתתית בליווי המחנכות לכבוד חודש אדר .תודה רבה לכל
משפחות התלמידות שפתחו את בתיהן לבנות האולפנא וכן למחנכות על ליווי וארגון הפעילות.

השבוע התקיים מפגש לשמה ארוך ופורימי במיוחד! שיחת הרב יואל פרנקנבורג עסקה בנושא פנים וחוץ
בהקשר של ההתחפשות בפורים ובכל השנה .הבנות נהנו מסדנת איפור מקצועית מהנה וצבעונית ,אשר
מהלכה התנסו באיפור חברותיהן .פעילות מדריכות היתה בסימן "ונהפוכו" כאשר הבנות העבירו את הפעילות
בהכוונת המדריכות .לאחר ארוחת הערב הבנות יצאו למגרש והשתתפו במשחק ספורטיבי ומאתגר.

לשמה

טיול שנתי לשכבת י"א

בנות שכבת י"א יצאו השבוע לטיול השנתי באילת .הן טילו בתצפית הגשרון ונחל יואש,
הר צפחות ,הר שחמון ובמצפה התת ימי.
תודה רבה לרכז הטיולים משה ניימן על ארגון הטיול ,ההדרכה והליווי ,למחנכות קרן אפרגן,
מירי נוייגרשל ,וחווה ליכטנשטיין ,למורים בלהה מינץ ,נורית אהרוני ,רפאל אסולין ,רחל
עמנואל ולמדריכות חני ושרה על ליווי הטיול.

בנות השמינית עמלו במהלך השבועות האחרונים
לקראת אירועי חודש אדר .את פני בנות האולפנא
קיבל ביום שני בבוקר קישוט מרהיב ביופיו בנושא
"עולם" ובו יצרו הבנות מפת עולם ענקית ועליה
מיצגים מדויקים להפליא של אתרים ידועים ופלאי
תבל מרחבי העולם .גם השכבות השונות קושטו וכל
מתחם שכבתי הפך לאזור בעולם.
במהלך היום קיימה שכבת י"ב את טקס "הכתרת
הרבנית" -היא שירה בר  -אלי
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"בהכתרת הרבנית" הקריאו את "תקנון חודש אדר" והעלו מופע שנון ומשעשע על הווי החיים באולפנא .תודה
רבה לרכזת השכבה נירית ברקוביץ' ולמחנכות ענת בזק ,אורית אזוגי וחנה בן דוד על הובלת הבנות בהכנות
הרבות גם אל תוך הלילה ,ההשקעה הגדולה והסיוע לבנות השכבה בפעילויות השונות  -ועוד היד נטויה!....

בנות שכבת ז'-ח' שמעו ביום חמישי שיחה
לקראת פורים בנושא מגילת אסתר מאת הרב
דוד מוריה.

בנות שכבות ז-י' זכו בפעילות הפתעה של
"מתנפחים" לכבוד חודש אדר .תודה לבנות
השמינית על ארגון הפעילות ולרכזות החברתיות
מלכה ואילת על הסיוע הרב.

במסגרת אירועי שבוע חקר כמו ,ביום שלישי התקיים יום עיון בנושא חקר המוח וראיית תלת מימד ,ותלמידות
העתודה משכבת ט' השתתפו בו .יום עיון התקיים בסינמטק וכלל הרצאה מצויינת של ד"ר עדי קול על מבנה
המוח למערכת הראייה וכיצד אנחנו רואים ראיית עומק .בהמשך גם ראינו את הסרט "חיי פיי" עם משקפיים
ייחודיות המאפשרות ראיית תלת-מימד .היה מהנה ומעניין מאוד .תודה לצוות העתודה על אירגון הארוע.

יישר כוח לניצן רוזן מכיתה י"ב 4ולשרה שטייניץ מכיתה י"א 4על עלייתן לגמר בתחרות מדענים ומפתחים צעירים
של מוזיאון המדע .ניצן ושרה בנו מוצר הנקרא , SOS Pool
כחלק מפרוייקט מגמת  -על באלקטרוניקה ,מוצר טכנולוגי נפלא מציל חיים המאפשר למציל בבריכה לדעת בדיוק
היכן האדם הזקוק לעזרה ובכך לחסוך דקות יקרות ולטפל מיידית באדם הטובע .המכשיר יעיל במיוחד לילדים
קטנים או בעלי מוגבלות שחייבים השגחה צמודה במהלך השחייה בבריכה .התלמידות עלו לגמר והשתתפו בכמה
ימים שבהם המוצר היה בתערוכה ,הן במוזיאון המדע והן בכנסת וקיבלו שבחים רבים על המוצר המקורי והחשוב.
תודה לתלמידות החרוצות ותודה גדולה לברק כהן ,המנחה של פרוייקט הגמר באלקטרוניקה.

תכלית
כבכל שבוע ,יצאו בנות כיתה ח' להתנדבות בעמותת "תכלית" ,המספקת מזון למשפחות קשות יום מידיי שבוע.
השבוע יצאו להתנדבות כיתה ח' 3בליווי המחנכת שרה עוז .יישר כח לבנות על העבודה היעילה ורוח ההתנדבות.

אנו מתכוננים ומתרגשים לקראת השבת הקרובה פרשת זכור
אשר תתקיים בקמפוס האולפנא לבנות ט' – י"ב.

מסיבת פורים תשע"ו
"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו"
מורות ,תלמידות ובוגרות אולפנא יקרות
כולכן מוזמנות למסיבת הפורים הגדולה באולפנת חורב
בליל שושן פורים בשעה 21:00
הרקדה מטורפת עם להקת "אחותי"!!!
כיבוד שווה ותחרות תחפושות עולמית!!!
בואו בשמחה
הסעות בסוף הערב בשעה 23:00

מזל טוב לצות:
לחוה ליכטנשטיין להולדת הנכדה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
נועה
לדרר
אילה
קאופמן

רשל
סמדג'ה
תמר
גרינברג
נעה
נהרי

שירה
סגל
רחל
ממן

אביגיל
אבוזגלו

ציפורה
קירמאייר

אסתר
שפירר

נעמה
כהן

נועה
בן טולילה
תמה
פרבר

לירז
מרצ'י

תהילה
רוזנפלד

תהל
אפרים

ליאור
אבו
עדי
מעתוק

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

שני
דורון

יונה
ממן

שני
חסיד
ליאורה
מרסדן

לאה
סבן

הדס
דחליקה

נעה
פסט
ליאל
רז

תמר
כ"ץ
אודיה
יעקביאן

