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ערב שבת קודש פרשת וישב התשע''ו

שבוע טוב מאולפנת חורב
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך – הרב עודד
אחת המחלוקות המפורסמות ביותר בין בית הלל ובית שמאי היא המחלוקת בעניין נרות חנוכה ,בית שמאי אומרים
ביום הראשון מדליק שמונה נרות מכאן ואילך פוחת והולך ,ובית הלל אומרים ביום הראשון מדליק נר אחד מכאן
ואילך מוסיף והולך .הרבה הסברים נאמרו בטעם המחלוקת של בית שמאי ובית הלל .אחד ההסברים המופלאים הוא
של הרב שלמה יוסף זוין ,בספרו "לאור ההלכה" .הרב זוין ,שואל מהי עיקר המצווה בהדלקת נרות חנוכה ,האם להב־
עיר אש או להדליק אור? שהרי מצאנו מצווה שהיא על ידי אש  -קיום המערכה על גבי המזבח" :אש תמיד תוקד על
המזבח" ומצאנו מצווה שהיא באור  -נר שבת ,שהוא משום שלום בית .ובכן ,מה מהותה של מצוות נר חנוכה? האש
או האור? הרב זוין כותב שהאור הוא בחינת "נר מצווה ותורה אור"" ,נר ה' נשמת אדם" .אור התורה והמצוות המאיר
את נשמת האדם וממלא בטוב את כל העולם כולו .לעומת זאת האש מסמלת את ביעור וכיליון הרע .האש שורפת
ומבערת את כוחות הרע ,כפי שנאמר "ובערת הרע מקרבך" ,עד לכיליונו המוחלט "והרשעה כולה כעשן תכלה".
כמובן שאנו זקוקים לשני הכוחות הללו ,גם לכוח האור ,וגם לכוח האש .אנו נדרשים גם להילחם ברשעה וגם להאיר את
העולם כולו על ידי ריבוי אור תורה ,מצוות ,ומעשים טובים .גם בזמן החשמונאים היינו זקוקים לשני הכוחות הללו ,בת־
חילה השתמשו החשמונאים באש הקודש לבער ולכלות את הטומאה של תרבות היוונים שהשתלטה בארץ ,להעביר
גילולים מן הארץ .מלחמת חורמה נוראית ביוונים ובמתייוונים .ורק לאחר הניצחון הגדול הגיע הזמן של טיהור המקדש
והדלקת המנורה" ,ואחר כך באו בניך וטהרו את מקדשך" .רק אז אור התורה הואר במקדש ובכל הארץ.
אולם להלכה נחלקו בית שמאי ובית הלל מה עלינו להדגיש לדורות .לדעת בית שמאי עיקר הזיכרון הוא הניצחון
על היוונים ,וכיליון הרע ובעורו .ולדעת בית הלל עיקר הזיכרון הוא על טיהור המקדש וריבוי אור התורה .אומנם בזמן
החשמונאים היינו זקוקים גם למלחמה ברשעה ,אך העיקר לדורות הוא ,ריבוי האור .כיליון הרע ,הוא רק אמצעי למטרה
האמתית שהיא ריבוי האור .לכן לדעת בית שמאי ביום הראשון מדליקים שמונה נרות מפני שלדעתם הנרות מסמלים
את כוח האש השורפת והמכלה את הרשעה .וממילא ברור ,שאם העיקר הוא שריפת הרע ובעורו ,הרי כל מה שהאש
שורפת יותר ,הולך ופוחת הרע מן העולם .ואילו לדעת בית הלל מדליקים ביום הראשון נר אחד שהוא כנגד נר מצווה
ותורה אור ,וכמובן שתמיד מעלין בקודש ואור התורה מוסיף והולך ,וכך גם נרות החנוכה .והלכה לדורות נקבעה דווקא
כבית הלל.
כמובן זהו לקח חשוב מאוד עבורנו במלחמה ברשעה ובכל דבר מקולקל הדורש תיקון ,כפי שכותב מרן הרב קוק:
"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק ,אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה ,אינם
קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה " מפני שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות האולפנא ציינו את הגיעו של ראש האולפנא ,הרב עודד ליובל שנים .הבנות הפתיעו את הרב עודד
באולם הספורט בשירה לכבודו ובאלבום ברכות מבנות האולפנא ,נציגות צוות המורים והתלמידות
ברכו וכן רעייתו של הרב עודד .נאחל לו עוד שנים רבות של עשיה חינוכית מבורכת .תודה למארגנים
לדובי שפלר -המנכ''ל ,לצוות המורים והעובדים וכן לתלמידות רבות שהצטרפו וסייעו.
בנות שכבת י' השתתפו במערך בנושא "תרבות יהודית" ,שהיווה פעילות שיא לנושא בו עסקו בחודש
זה .מחנכות השכבה פתחו בפעילות בכתה ,לאחר מכן שמעו מהגב' רחלי מושקוביץ ,שחקנית ובמאית
בתאטרון "לחישה" על החיבור שבין תרבות יהודית ,אשה יוצרת ומה שביניהם ,ואת הרב רמי גליקשטיין
ששוחח עם הבנות על תרבות יהודית מול תרבות מערב .תודה רבה לרכזות אילת ומלכה על ארגון
הפעילות.
לקראת חנוכה שמעו בנות שכבת ז' שיחה מלווה במצגת ומולטימדיה בנושא הסיפור ההיסטורי של
החג ומשמעות המקדש מפי מר גד אסולין.
בנות שכבת יב' שמעו הרצאה על תפקידו של המוח אצל יונקים כמו כן בקרו במעבדת תאי גזע של
פרופסור ערן משורר .לסיום הבנות התחלקו לשתי קבוצות ,כאשר האחת בצעה מעבדה בגנטיקה
בנושא"אופרון הלקטוז" והאחרת בנושא פיסיולוגיה של האדם .
תמונה מהיום הולדת

במסגרת נושא החודש "האור שבי" בשכבת ט' ,התקיימה
פעילות בה השתתפו הבנות ביחידת מחנכות בנושא
וצפו במופע של הגב' ליאת שטרן" ,לראות את האור"
שסיפרה על עבודתה כליצנית רפואית ועל ההתמודדות
עם מחלה שגרמה לה לכבדות ראיה  .תודה רבה לרכזות
אילת ומלכה על ארגון הפעילות.
פעילות מועצת "הקהל" :במסגרת פעילות נוער הקהל
יצאו נציגות האולפנא השבוע לציין את "יום פצועי צה"ל
ונפגעי פעולות האיבה" בחלוקת דגלים והסברה ברחבי
ירושלים .וכן במסגרת יום המורה יזמו בנות המועצה שי
יצירתי כהוקרה למורי האולפנא .יישר כח לבנות :שירה
ברקסא ,שירה שפר ,נעם אבירם ,אילת הרשם ,ענאל
אטווד ,מוריה לוין ,שירה גרוסי ,עדינה כהן.
בנות שכבת ז' יצאו לסיור ביער צרעה בהובלתו של משה
ניימן ונהנו מפעילות משותפת של הכנת פיתות בשטח.
תודה למשה על הארגון ,למחנכות שרון פסטרנק ,שרה
חבשוש ,הודיה שטרנברג ולמורה שרי מוזס על ליווי
הסיור.

במהלך השנה נחשפות בנות שכבת י"ב לכיוונים שונים
עבור הבחירה שלהן עם סיום האולפנא ,הן לשנת
השירות הלאומי והן ללימוד במדרשות .כחלק מתהליך
זה התקיים השבוע פאנל שירות לאומי שבו נפגשו הבנות
עם כעשרים בוגרות האולפנא אשר משרתות בשירות
לאומי משמעותי ברחבי הארץ בתחומים השונים .הבנות
שיתפו באתגרים העומדים בפניהן ,בסדר יומן ובסיפוק
הרב שהן חשות .תודה לרכזת השירות הלאומי והמחנכת
אורית אזוגי על ארגון הפאנל .בנוסף שמעו הבנות את
הרבנית אסתי רוזנברג ,ראש מדרשת מגדל עז בשיחה
לחנוכה .תודה למחנכת ענת בזק על ארגון השיחה.

לש

השבוע בפעילות לשמה :השבוע התקיימה פעילות לשכבת ט' ולשכבת י'.
שיחתו של הרב יואל פרנקבורג עסקה בחג החנוכה והדגיש את הצורך
בלהאיר ולהשפיע דווקא בדברים הקטנים .פעילות המדריכות עסקה

מ
ה

בניצחון הרוח בחנוכה ופעילות ערב לשכבת ט' היתה חידון אינטרקטיבי
לחנוכה וקישוט סופגניות מושקע וטעים .לשכבת י' התקיימה פעילות מאסטר שף -תחרות הכנת
קינוחים טעימים .תודה רבה למורות :חנה חן ומירב שלום ולמדריכות :חני ,אמונה מזל ושרה על
ההשקעה המרובה בשני הערבים.

יום מגמות
בסוף השבוע התקיים "יום מגמות" במסגרתו יוצאות בנות האולפנא בשכבות י'-י"ב
לסיורי העשרה בתחום המגמות בהן הן שותפות.

בנות מגמת פיסיקה נהנו מפעילות חווייתית במכון טל.
הבנות למדו על סביבונים אופטיים ,ראית לילה ,אופטיקת
חלל ,וטעימות נוספות בפיסיקה .בסוף היום השתתפו
הבנות בחידון נושא פרסים.

בנות מגמת ביוטכנולוגיה ביקרו במכון ויצמן .בנות כיתה
י' חקרו את תפקידי שלד התא וחשיבותו לפעילות תקינה.
בנות י"א-י"ב למדו על תאי גזע ,והקשר לסרטן הדם.
הבנות שמעו הרצאות מרתקות וחדשניות בתחומים השונים,
ביצעו ניסוי ובקרו במרכז המבקרים האינטראקטיבי של
המכון.

בנות מגמת אלקטרוניקה השתתפו בהרצאות מרתקות על שימושים יישומיים באלקטרוניקה ,על בדים
שיש בהם מוליכים חשמליים והאפשרויות הרבות לפיתוחים עתידיים שטמונים בכך.
בנות מגמת כימיה ביקרו במעבדות באוניברסיטה העברית ועבדו במעבדות .בנות כיתה י' הכינו גלידה
באמצעות חנקן נוזלי ועוד ,כיתה י"א חקרו תמיסות המכילות חלקיקי זהב בגדלים שונים ,בנות כיתה י"ב
חקרו את ויטמין  - Cבדקו באיזה פרי/ירק יש יותר ויטמין  ?Cוגילו שכאשר מחממים ויטמין  Cריכוזו יורד,
שהוספת סוכר לא משפיעה על ריכוזו של ויטמין  Cועוד.
הבנות כולן השאירו רושם רב בזכות רמת הידיעות הגבוהה שלהן ובעיקר על ההליכות הטובות והמרשימות
שלהן -קידוש ה' גדול ב"ה .כולן מאד נהנו.

בנות מגמת מחשבים שמענו הרצאה מעניינת מאד על שימושים
מתקדמים במחשב -בצבא ובמודיעין .לאחר מכן ,מתכנתת בכירה
מחברת "לודן" ספרה על עצמה והסבירה פיתוחי תכנות חדשים
בכרטיס ה"רב קו".
ולבסוף ביקרו הבנות במוזיאון המדע בו למדו על מדעי המחשב
(אלגוריתמיקה ,סיבוכיות ,מבחני טיורינג) וראינו דגם של מכונת
ה"אניגמה" הגרמנית המסביר את אופן הפעולה שלה.
בנות מגמת ביולוגיה בכיתה י' הכירו את המרכז לחקר ציפורים
ולאחר מכן ביקרו במעבדות באוניברסיטה העברית בנושא
נוירולוגיה ובנושא שושנות מים.
בנות כיתה י"א סיירו בחולות ניצנים והכירו את בית הגידול החולי.

בנות מגמת אמנות ביקרו במוזיאון תל אביב ובפסלי החוצות בעיר.
השתתפו בפעילות לפיה יש להתרשם משלוש יצירות בשלושה
סגנונות שונים .הבנות יצרו ציורים מעוררי השראה ,שעליהם ידונו
בהמשך השנה.
המורה אביבה וינטר הצטרפה והסבירה יצירות שונות ברחבי
המוזיאון ע"פ תכנית הלימודים .זכינו גם למופע חי של אמנות
בתנועה .המיצג עורר דיונים על משמעויות ומהויות ביצירה .בהמשך
צפינו בפסלי החוצות וראינו את אנדרטת השואה והתקומה עליה
למדנו .תודה למורה אביבה שבאה במיוחד להדריך את כל הבנות.
בנות מגמת לימודי ארץ ישראל ביקרו בעמק צורים והשתתפו בפרויקט סינון עפר הר הבית .הבנות סיננו את
שכבות העפר שנזרק מהר הבית וחיפשו בו שרידים ארכיאולוגיים מתקופות שונות .לאחר מכן סיירו הבנות
במנהרות הכותל ועלו לתצפית מרהיבה מגג ישיבת אש התורה.

תודה רבה לכל מורי המגמות על ההשקעה הרבה במהלך השנה כולה ובמיוחד על הארגון והליווי של
יום המגמות  .תודה למורים הרבים שהצטרפו ללוות את הבנות ביום המגמות.

שכבת כיתות ח'  -ביקור ב"יד-שרה"
ביום חמישי לפני שבוע וביום חמישי בשבוע הזה ,ביקרו תלמידות שכבת ח' במרכז "יד-שרה" שבבית
הכרם .במהלך הביקור שמעו הבנות הרצאה על "יד-שרה" ,על אופן הקמתה ועל מיזמי החסד הרבים
שיש במסגרתה .ראינו תצוגה של כלים ועזרים שונים המותאמים לעזרה בחיי היומיום של נכים ,ראינו
סרט המדגים את פעילויותיה הרבות של "יד-שרה" ,סיירנו במרכז להשאלת ציוד ,השתתפנו בחידון
אינטראקטיבי על הארגון ואף עזרנו והשתתפנו בניקוי כיסאות גלגלים להשאלה  -תמונות מצורפות.
הביקור היה במסגרת הפרויקט "גם אני יכול" שבו כל תלמידות שכבת ח' צריכות להתארגן בקבוצות,
לתכנן ולבנות אביזר שיעזור לאדם נכה או מוגבל שאותו הן מראיינות .תודה לנורית אהרוני רכזת
המדעים על הארגון וליווי הסיורים ,למורות רעות צימרמן ,רחל קינרייך ומלכה דומב על ליווי התלמידות,
ולבנות המקסימות שהתנהגו למופת.

ערבי הורים באולפנת חורב.
הורים יקרים,
ביום רביעי ד' טבת בין השעות  19:00-22:00יתקיים אי"ה
ערב דיווח להורי תלמידות ז' – ט'.
וביום ראשון ח' בטבת בין השעות  19:00-22:00יתקיים אי"ה
ערב דיווח להורי תלמידות י' – י"ב.
ההורים מתבקשים לקבוע את זמני הפגישות עם המורים
על ידי כניסה למערכת "חורב-נט" בלשונית לו"ז לאסיפת הורים
החל מיום שני כ"ה בכסלו.

תלמידות והורים יקרים,
אנו שמחים לבשר שהצטרפנו לתחרות התכנות של משרד החינוך ,המיועדת לתלמידות ז'-ח'-ט'.
התחרות עדיין לא החלה אולם בשבועיים הקרובים האתר פתוח למשחקים והתנסויות .חשוב
להדגיש שלא נדרש ידע מוקדם בתכנות ,המעבר בין שלבי המשחק מלמדים את כל כללי התכנות
הנדרשים תוך כדי המשחק .למי שרוצה לחוות מה זה בעצם תכנות ,זוהי הזדמנות נהדרת להתנסות
בכך בצורה חווייתית.
המשחק נמצא באתר של מט"ח אופק (לכתוב מטח אופק בגוגל) ולכל התלמידות יש סיסמה אישית
למט"ח .למי שאין ,או שלא זוכרת את הסיסמה שלה ,ניתן לשלוח מייל לנורית אהרוני @Nurit
 horev.org.ilאו לנעמה פריימן  ,Naama@horev.org.ilלקבלת הסיסמה האישית .זמן חופשת
חנוכה זו הזדמנות נהדרת לשחק ,להתנסות ולהתאמן בתכנות.
בהצלחה וחג שמח.
נורית אהרוני – מנהלת מרכז המדעים
ד"ר נעמה פריימן – רכזת תקשוב

ברוך דיין האמת

משפחת האולפנא משתתפת באבלה של המורה תהילה אורן
על פטירת אביה ז"ל
"בלע המוות לנצח ,ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים"

מזל טוב לצוות:
לרב עודד מייזליש ליום הולדתו
עד  120שנה בבריאות איתנה אושר ועושר וכל טוב.
מזל טוב נוסף לרב עודד להולדת הנכדה,
יזכה עם כל משפחתו לראות הרבה נחת מכל ילדיהם וצאצאיהם
לאורך שנים טובות ומאושרות.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
יעל
מרקוס
עינב
בן אבו

איילת
לוי

מוריה
אלפסי
ליהיא
זילברמן

אורה
גולדשיידר

אילנית
ליברמן

לירון
זכרי

דניאלה
קויפמן

גבריאלה
לוי

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

מאירה
שור

