ערב שבת קודש פרשת נשא התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא  -יום שניתנה בו תורה הוא" –

הרב עודד

הגמרא במסכת פסחים (ס"ח ):מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע" .דתניא ,רבי אליעזר אומר :אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב
ושונה .רבי יהושע אומר :חלקהו ,חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש ...אמר רבי אלעזר :הכל מודים בעצרת (בחג שבועות) דבעינן נמי לכם.
מאי טעמא  -יום שניתנה בו תורה הוא".
שואל ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק ,בעל בית הלוי( ,שהיה ראש ישיבת וולוז'ין) לכאורה הנימוק לשמוח באכילה ושתיה בחג שבועות בגלל שבו ניתנה תורה
יותר משאר החגים ,תמוה .אדרבה היינו מצפים ,שביום מתן תורה השמחה תהיה בלמוד תורה ובתפילה כל היום "כולו לה'" ,ודוקא בו אמרו חז"ל שכולם מודים
שצריך לקיים "לכם".
על מנת לענות על השאלה ,מביא הגרי"ד סולובייצ'יק ,גמ' במסכת שבת (פ"ח ):המתארת ויכוח כביכול בין הקב"ה והמלאכים ובין המלאכים למשה רבנו על
מסירת התורה לבני אדם.
"ואמר רבי יהושע בן לוי :בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,מה לילוד אשה בינינו? אמר להן :לקבל תורה
בא .אמרו לפניו :חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם ,אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? (תהלים ח') מה אנוש כי
תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים!  -אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :החזיר להן תשובה! אמר לפניו:
רבונו של עולם ,מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם - .אמר לו :אחוז בכסא כבודי ,וחזור להן תשובה ... ,אמר לפניו :רבונו של עולם ,תורה שאתה נותן
לי מה כתיב בה – (שמות כ') אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים .אמר להן :למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה
כתיב בה  -לא יהיה לך אלהים אחרים ,בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? שוב מה כתיב בה  -זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה
שאתם צריכין שבות?  ...שוב מה כתיב בה  -כבד את אביך ואת אמך ,אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב ,קנאה יש ביניכם ,יצר
הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא ,שנאמר (תהלים ח') ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים  -לא כתיב .מיד כל אחד ואחד
נעשה לו אוהב ,ומסר לו דבר ,שנאמר (תהלים סח) עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ,בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות".
כוונת חז"ל במדרש ,לבטא את הנקודה ,כי התורה ניתנה לנו רק משום היותנו בני אדם .ולכן ,מסביר בעל בית הלוי ,דוקא בשבועות ,דוקא ביום מתן תורה
חובה לאכול .האכילה מסמלת את העובדה שאנו לא מלאכים .אם אדם רוצה לצום ביום רגיל ,או לפי רבי אליעזר אפילו ביו"ט ,מותר לו .אבל בשבועות אסור.
התורה אינה מנותקת מהחיים התורה לא מטיפה לפרישה מהחיים התורה היא החיים .חז"ל אומרים הסתכל באורייתא וברא עלמא .העולם נברא באופן שאפשר
לחיות חיים מלאים על פי התורה .וזוהי כוונת חז"ל במדרש שהבאנו ,ללמדנו שזכינו לקבל תורה רק משום היותנו בני אדם על כל המשתמע מכך.
וזאת באמת המשימה שלנו לחיות את החיים במלא מובן המילה לפעול בכל שטחי החיים מתוך תורה.
זאת הסיבה שהתורה מסיימת את סיפור מעמד סיני הנשגב בפסוק (דברים ה' כ"ו) "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" והיה אומר על זה ר' שמחה בונים מפ־
שיסחה כי זוהי התכלית האמיתית של מתן תורה לא מי יעלה בהר ה' ,אלא מי יקום במקום קודשו ,לקחת אתנו את התורה כחלק מהחיים.

"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו"

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

יום ירושלים

את יום ירושלים ציינה האולפנא בהתרגשות ובאווירה מרוממת .את היום כולו הובילו בנות שכבת ז' שעמלו רבות לקראתו .האולפנא כולה
קושטה בכרזות ובתמונות מרשימות ,התקיימה תפילה חגיגית משותפת והבנות שמעו את שיחתו של אסף מילס שתאר את סיפורו ההיסטורי
של היום בליווי מצגת עם תמונות ,סרטונים ושירים .לאחר דברי ברכה מענייני היום מפי הרב עודד ,השתתפו הבנות בסעודה חגיגית אותה
ערכו לכבודן בטוב טעם בנות כיתה ז' .לאחריה צפו בריקוד דגלים של בנות השכבה והשתתפו בפעילות חידון אינטראקטיבית בהנחיית
נציגות מהשכבה .יישר כח לבנות כיתה ז' המקסימות על היום הערכי ,המרגש והמיוחד שהכינו עבור האולפנא .תודה רבה לרכזת השכבה
רחלי גרינבויים ולמחנכות תהילה כץ ,הודיה שטרנברג ומגי הרשקוביץ על הובלת השכבה
בארגון היום כולו ,ובהפעלתו.
תודה למדריכות חני,שרה ואמונה מזל על ההובלה והביצוע של הדיגלון עם בנות השכבה
ולאיתי על הסיוע הרב .תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על השותפות בארגון היום.

בנות האולפנא ובראשן מועצת התלמידות -נוער הקהל ,התארגנו באופן עצמאי ובעידוד האולפנא לצעדה משותפת בריקודגלים המסורתי בירושלים.
תודה למדריכות חן ומירב על העזרה הרבה בארגון הבנות הצועדות.

מסיבת סיום -

שכבת י"ב

השבוע התקיים ערב הסיום של שכבת י"ב בו נטלו חלק הבנות ,ההורים ,מורים וצוות ההנהלה של האולפנא .במהלך הערב נשאו דברים ,הרב עודד בשם הנהלת
האולפנא ,המורה ענת בזק בשם מחנכות השכבה ,הגב' סולניקה נציגת ההורים ,דבורה רודאף וצופיה טרופר נציגות התלמידות .את הערב הנחו התלמידות הדס
חייט ואנאל שוקרון .את הערב המרגש הנעים האומן ניצן רזאל ,ובנות השכבה שיתפו את הקהל בדברי תודה ובחוויות משש שנות לימודיהן באולפנא.
תודה למחנכות י"ב ,לענת זאדה ,לדובי ,אורי ,אלי ,ואיתי על העזרה הרבה בארגון ובהכנות לקראת הערב.

לשמה

ביום שני התקיימה פעילות
סיכום תוכנית "לשמה"
פעילות הסיכום נפתחה בשיחתו של הרב עודד בעניין
מעלתה של ירושלים
אחריו ,שמעו הבנות שיחת סיכום מפי ר' יואל פרנקנבורג  -רב התוכנית.
ויצאו לפעילות מהנה "המירוץ ללשמה" בעיר.
בערב השתתפו הבנות ביחידות סיכום של המדריכות ובערב קריוקי
מושקע ומהנה!
תודה רבה למדריכות :שרה ,אמונה מזל וחני שהשקיעו מאוד כדי שהפעילות
תצא מוצלחת ומהנה.
תודה למורות -חנה חן ומירב שלום על ריכוז התוכנית
תודה לר' יואל פרנקנבורג על הליווי התורני של התוכנית.

במהלך השבועיים האחרונים ,נפגשו חוגי האמנויות של שכבות ז' וח' למפגש סיום באודיטויום .במהלך מפגש הסיום כל קבוצה העלתה מופע ,מצגת ,משחק
או הסברים על מה שנעשה במהלך השנה ,כשכל חוג מציג בפני שאר השכבה דברים שנעשו ונלמדו במהלך השנה .תלמידות מחול ומוסיקה העלו מופע יפה
ומושקע ושאר הקבוצות הציגו בפנינו תמונות ,מצגות והפעלות מגוונות ומרשימות ,שהדגימו את העשייה שנעשתה במהלך החוגים השנה .תודה רבה לכולם
על שיתוף הפעולה ,תודה למורות החוגים :למינה נחמני שהובילה את חוג המחול ,לחגית אייזקסון
שהובילה את חוג האמנות ,לעדי דוד שהובילה את חוג הרקמה ,לאינה גלפנד שהובילה את חוג המוסיקה,
לשירה אמסל שהובילה את חוג הכדורסל ולנעה בן יעקב וחיים שנדוביץ שהובילו את המחשבים,
ותודה ענקית לתלמידות השכבה שהשקיעו והציגו בפנינו על קצה המזלג את תוצרי
העשייה היפה של החוגים.
השנה הפעלנו במהלך שיעורי מדעים בחטיבת הביניים תכנית חדשה" ,חסחשמל" ,שעיקרה הבנת חשיבות החשמל ,חשיבות החיסכון בחשמל ,אנרגיות
מזהמות וטביעות רגל אקולוגיות לעומת אנרגיות ירוקות ועוד .בין השאר ,צפינו בסרט מדע בדיוני המתאר אובדן של אנרגיה חשמלית והתמודדות עם
טכנולוגיה ללא חשמל .לסיום הפעילות ,כשלושים תלמידות נבחרות מכיתות העתודה של ח'-ט' הכינו הפעלות מגוונות עבור תלמידי בית הספר היסודי
הסמוך ,ממ"ד תורני גבעת מרדכי .ההפעלות התחלקו לתחנות שונות שעסקו בנושאי חשיבות החשמל ,בטיחות בחשמל ,חסכון בחשמל ,אנרגיה ירוקה ושימוש
באנרגיות שונות מלבד אנרגיה חשמלית.
במהלך הפעילות שהעבירו התלמידות שלנו ,תלמידי ממ"ד תורני גבעת מרדכי התנסו בין השאר בשימוש באנרגיה סולרית (הכנת מרשמלו בעזרת קרני השמש),
באנרגיה אלסטית (העפת מטוסי נייר עם ובלי גומיה) ,בהבנת והפנמת כללי בטיחות בענייני חשמל ועוד.
הפעילות היתה מעשירה ומגוונת ,וגם תלמידי בית הספר וגם תלמידות האולפנא שהעבירו את הפעילות נהנו ביותר .תודה לתלמידות המקסימות שטרחו ,הכינו,
צעדו לגבעת מרדכי והעבירו את הפעילות ,ותודה לכל צוות המדעים של חט"ב על העברת התכנים ועל שיתוף הפעולה.

ביום רביעי יצאו בנות כתה ח' המשתתפותת בתוכנית "עתודה מדעית טכנולוגית"
לסיור בעמק הצבאים לכבוד סוף השנה .לאורך המסלול הבנות ראו צבאים רבים ,השקיפו במשקפות
על הנוף המקסים ונהננו מהדרכתם היפה של חברותיהן :אודיה גולדוויכט ,קרן המלבורגר,
חווה וייס ונועה כהן .תודה לבנות המדריכות ,ולכל הקבוצה על ההשקעה הרבה במהלך השנה.

בנות שכבת י"א יצאו ביום חמישי ליום כיף וסיכום שנה בגן הלאומי "עין חמד" .הבנות נהנו מן החברותא ומסעודה חגיגית משותפת ונפרדו מהמדריכה חני
שליוותה אותן לאורך השנה  .הרב עודד הגיע לברך אותן לקראת היציאה לחופשה ,ולתת קריאת כיוון לקראת הפיכתן לשכבה הבוגרת באולפנא.
תודה לרכזת השכבה הודיה ירוסלביץ ולמחנכות חווה ליכטנשטיין ,מירי נוייגרשל וקרן איפרגן על ארגון הפעילות והליווי.
ביום חמישי ג בסיוון התקיימה פעילות לסיום שנת ההתנדבות בשכבת י'.
הרב עודד פתח בשיחה אודות חשיבות הנתינה ,סיפר סיפורים המשקפים את ערכה של הנתינה ,ולסיום ברך
את הבנות על פועלן במהלך השנה.
לאחר מכן התקיים פנל בו השתתפו בנות מן השכבה .הבנות תארו במה עסקו ,חשפו את השכבה למגוון
פעילויות ,יצירתיות ,הקמת פרויקטים ,התמודדויות שונות עם אכזבה לנוכח התפקיד ,קושי מול אוכלוסיות
נצרכות ועוד ..תודה רבה לבנות תמר סימן טוב ,רבקה מילס ,הודיה צדקה ,ירדן אברג'יל ,הודיה קינן ,יעל בן
חיים וטליה גולדבלט על השיתוף ,הדיבור בחן ובטוב טעם.

"יום הכנה" לחג מתן תורה
לקראת חג השבועות התקיים באולפנא "יום הכנה" לחג מתן תורה .בנות שכבת י' שמעו את שיחתה של

הג'ב רחל גוטליב

רכזת תנ"ך הגב' רחל קינרייך ,שמעו שיחה של הרב עודד על מגילת רות כמגילת חסד והחיבור לחג מתן
תורה ,השתתפו בפאנל שעסק בנושא נתינה וחסד בדגש על סיכום המעורבות החברתית בקהילה ושמעו את
המרצה מורשה פלסר ,יועצת גנטית בכירה ,דיברה על נושאים הקשורים להתקדמות המדעית ולשיפורים
טכנולוגיים שיש בייעוץ גנטי ואיך זה משתלב עם ההלכה .מורשה הסבירה על ייעוץ גנטי באופן כללי ,על
בדיקות סקר גנטיות לאוכלוסייה הכללית תוך הדגשת הרקע ההלכתי וגישת רבנים שונים לנושאים.
בנות שכבת ז'-ט' שמעו את שיחתה של הגב' רחל גוטליב שעסקה בהכנה לקראת מתן תורה והשתתפו

הרב גץ

בסדנת יצירה מיוחדת שהיוותה המשך לשיחה בהדרכת מדריכות ממדרשת "דרך המלך" .את היום חתמו
הרב עודד שדבר על החידוש במתן תורה ומר כפיר גץ שסיפר על דמותו המיוחד של סבו -הרב גץ -רב
הכותל .תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון היום ,לרכזת המעורבות החברתית נתי פרידמן
ולמנהלת מרכז המדעים נורית אהרוני על ארגון הפאנל והשיחה.

סדנת יצירה

מזל טוב לצוות:
למלכה שוויגר להולדת הנכד
ולשרונה לנדי להולדת הבת

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
נילי
קליימן

תמר
עמיאל

נועה
זרמטי

שבת שלום
וחג שמח!
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

עדינה
הרשברג

