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ערב שבת קודש פרשת פקודי התשע''ו

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו" -

הרב עודד

בפרשת פקודי באות לסיומן פרשיות המשכן ומלאכת בניית המשכן .עם סיום עבודת המשכן ,אומרת התורה
"ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו" (שמות לט ,ל"ב) הניסוח
המיוחד הזה המציין את השותפות של כלל ישראל לא רק בתרומות לבניית המשכן אלא גם בעשייה בפועל של
המשכן ,אומר דרשני .הרי בכל בפסוקים הקודמים כותבת התורה בלשון יחיד ,ויעש ,ויחבר ,ויצק ,ויבא ,וגם כאשר
נאמר ויעשו ,הכוונה לבצלאל בן אורי ,אהליאב בן אחיסמך וחכמי הלב אשר היו מופקדים על מלאכת המשכן.
אשר על כן ,צריך להבין את משמעות הכתוב "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו" המייחס את
העשייה לכלל ישראל .כותב על כך רבינו חיים בן עטר בעל "אור החיים הקדוש" ,וזה לשונו" :והגם שלא עשו אלא
בצלאל וחכמי לב  -שלוחו של אדם כמותו ,וכאילו כל ישראל עשו .והגם שלא מצינו שעשה בצלאל אלא במאמר
ה' ולא הם שלחוהו ,אעפ"כ הרי הסכימו עליו" ,עכ"ל .כלומר לדבריו של "אור החיים" בצלאל ואהליאב היו שליחים
של כלל ישראל לעשיית המשכן ואשר על כן בניית המשכן הייתה בשם כלל ישראל.
וממשיך אור החיים וכותב סוד עמוק בהבנת המושג כלל ישראל "עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות
בקיום התורה ,והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה ,והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל .כל אחד יעשה היכולת
שבידו ויזכהו זה לזה .ואולי כי לזה רמז באומרו ואהבת לרעך כמוך ,פירוש ,לצד שהוא כמותך ,כי בשלומו ייטיב
לך ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ,ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך ,ובזה מצאנו נחת רוח
כי ה' ציווה תרי"ג מצוות ,ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם ,וזה לך האות כהן ולוי וישראל ונשים ,יש
מצות עשה בכהנים שאין מציאות לישראל להיעשותם ,ויש מצוות לישראל שאינם בכהנים ,וכן בלוי וכן בנשים ומה
מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו אשר יכוונו להם .אלא ודאי שתתקיים התורה
במחברת הכללות ויזכה זה מזה .והוא מה שאמר הכתוב כאן "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה'" ,כינה לכולם
יחד מעשה כולם ,הגם שמהם הביאו הנדבה מהם עשו מלאכה ,יאמר על כללותם שעשו הכל" ,עכ"ל.
מדבריו אלו של אור החיים אנו למדים מהי המשמעות של כלל ישראל והאות המיוחדת שיש לכל אחד מישראל
בתורה ,המשלימה את ספר התורה של כללות ישראל .על ערבות הדדית וקשר הנשמות שיש בין כולנו .על המ־
שמעות של הציווי "ואהבת לרעך כמוך"  -שיש לך לאהוב את הזולת כי בשלמותו גם אתה נשלם.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
השבוע הגיעה מגמת ארץ ישראל משכבת י' לשיא של לימוד יחידת

מגמת ארץ

צפון הארץ -מסע של יומיים בגולן ובגליל! יחד העפלנו לרמת הגולן הירוקה,
פגשנו אנשים שונים שסיפרו לנו על סיפור חייהם השזור בסיפורה של הארץ .הגבהנו עוף יחד עם הנשרים
במצוקי גמלא ,ושמענו את קולות המרד של היהודים ברומאים "לגאולת ירושלים הקדושה!".
לאחר ערב גיבוש והוואי בחווה בהרי הגליל יצאנו עם בוקר לעבודה חקלאית עם ארגון "השומר החדש" ומשם
יצאנו להלך בניגונים בסמטאות פקיעין העתיקה ולמפגש עם מרגלית זינאתי" -שומרת הגחלת" היהודית
בעיירה הדרוזית.
תודה לכל הבנות שנתנו מעצמן להצלחת המסע הנהדר הזה! ולמורה מגמת ארץ ,גילת סלע ,על הארגון וליווי
הטיול.

ביום שלישי יצאנו בנות המגמה מכיתות י"א-י"ב לסיור במוזיאון

מגמת אמנות

ישראל .ביקרנו בתערוכה "לילה יורד על ברלין" שמתארת את השימוש של
היטלר ימ"ש בקשריו לעולם האמנות ובזכויות שלקח לעצמו ,כדי ליצור תעמולה נאצית ,ולפסול את מה
שאינו מתיישר עם מדיניות הרייך .ביקרנו גם בתערוכה האימפרסיוניסטית ובאמנות המאה ה ,20עליהם
למדנו בשיעורי תולדות האמנות .הביקור היה מחכים ומעשיר.
תודה רבה למורת המגמה עדי דוד על ליווי הסיור.

בנות שכבת ט' השתתפו בסמינריון בנושא אמונה .הסמינריון התקיים במדרשת "רמות שפירא" שבבית מאיר.
הבנות נהנו מיחידות עם המדריכות ,סדנאות וסיור במקום .לאחר לינה בפנימיית האולפנא יצאו למחרת בנות
השכבה למתחם איי ג'אמפ בפתח תקווה לפעילות אטרקטיבית ומלאת אנרגיות כפרס על זכייתן במקום
הראשון בפסטיבל .תודה רבה לרכזות החברתיות אילת ומלכה על ארגון הסמינריון והפעילות ,לרכזת השכבה
רות לבנברג והמחנכות חנה חן ,מירב שלום ,שירה כהן מלמד על ליווי הסמינריון.
בנות שכבת י"א יצאו ליום עיון בשם עולם כהכנה למסע לפולין .תודה לראש המשלחת הרב אשר שכטר על
ארגון היום .תודה למורות נתי פרידמן ותמר מרכוס ,ליועצת גילה ברגר ולמדריכה חני על ליווי היום.

השבוע הסתיימה פעילות מוצלחת של תלמידות שכבת ז' עם מוזיאון המדע .הפעילות כללה שלושה
מפגשים :המפגש הראשון היה אצלנו ,ובו מדריכי מוזיאון המדע הגיעו לכיתות ז' והעבירו פעילות התנסותית
בנושא המבנה החלקיקי של חומרים במצבי צבירה שונים ובעיקר תכונות האוויר .המפגש השני היה ביום
ראשון השבוע ,במוזיאון המדע ,ובו התקיימה פעילות מודרכת שהתמקדה בעיקר בנושא של לחץ אויר
והשפעת הפרשי לחצים שונים .פעילות שלישית ואחרונה התקיימה שוב אצלנו ,כשמדריכי המוזיאון הגיעו
לכיתות ,הזכירו את כל העקרונות שנלמדו על תכונות האוויר והפרשי לחצים ונתנו לתלמידות משימה:
לבנות לבד שואבי אבק! היו לא מעט בנות שהצליחו לבנות שואבי אבק מוצלחים ששאבו את הקונפטי
(פ ִּתיתֹונִ ים) שפיזרנו על השולחנות! תודה לצוות מדעים שהובילו את הפעילות המשותפת עם מוזיאון המדע:
ְ
גילית במברגר ,שירה כהן ,רעות ורדיגר ,רעות גיגי ונורית אהרוני .מצורפת תמונה מהפעילות השלישית שבה
התלמידות בונות לבד שואב אבק.

במסגרת תוכנית "מפגשי עולות" ,התקיים השבוע מפגש לתלמידות העולות משכבת ח'.
הבנות פגשו את הרב עודד ,ששוחח עם הבנות על התאקלמותן באולפנא .היועצת גילה ברגר ,העבירה סדנה
שעסקה "במודעות עצמית ומקורות החוסן הטמונים בנו" כגורמים המסייעים להתמודדות עם אתגרי העלייה
וקליטה בארץ ,ושיחקו משחקי היכרות עם המדריכה חן אברהמי .תודה רבה לגילה ברגר יועצת האולפנא ,על
ליווי הבנות העולות וארגון הפעילות ביום זה.

חשבתם פעם איך המוח יוצר רגשות? כיצד נוצרים זיכרונות? מה קובע את האינטליגנציה?
לקבלת מענה על השאלות הללו ,תוכלו לפנות לרעות לויאן מכיתה י"ב 1שעברה השבוע לשלב האחרון
בתחרות הארצית בדרך לתחרות ה "brain bee"-הבינלאומית שבוחנת את הידע שרכשו תלמידי תיכון ברחבי
העולם במדעי המוח בנושאים :זיכרון ,רגשות ,חושים ,זיקנה ,שינה ומחלות נוירולוגיות .בתחרות הבינלאומית
משתתפים  25תלמידים ותלמידות המייצגים  25ארצות שונות בעולם .זו השנה השנייה שמדינת ישראל
משתתפת בתחרות הזו ,בשנה שעברה נציגת ישראל הגיעה למקום השמיני .אנו מאחלים לרעות בהצלחה
רבה בהמשך!

ראש חודש אדר
לכבוד ראש חודש אדר התקיימה הרקדה שמחה ופורימית ולאחריה כל שכבה נהנתה ממשחק היכרות
משעשע שארגנו המדריכות חני ,אמונה מזל ושרה .תודה רבה למדריכות על ההשקעה המרובה בהכנות
ולשירה ספיר מי' 4על הכנת הדיסק להרקדה.

***
ערב הורים ובנות לקראת בחירת מגמה
לבנות שכבה ט' ולהוריהן,
שלום וברכה.
הנכם מוזמנים למפגש משותף של הורים ובנות עם הנהלת
האולפנא וצוות מורי המגמות ,להצגת המגמות השונות
לקראת שנה"ל הבאה.
בערב זה נציג גם את מסגרת הלימודים הכוללת
לכתות י'-י"ב.
הערב יתקיים אי"ה ביום שני ,ח"י באדר ב' )(28,3
בשעה  20:00בערב,
במרכז המדעים באולפנא.

ברכות מעומקא דליבא

לרב שי ויסבורט שליט"א
מרבני האולפנא
על עמידתו בהצלחה במבחני הדיינות וקבלת תואר יורה יורה ידין ידין
יזכה להמשיך לעשות חיל במלאכת החינוך וההוראה,
ללמוד וללמד להגדיל תורה ולהאדירה
הרב עודד מייזליש

הרב הלל ליבוביץ

ראש האולפנא

יו"ר הועד הפועל של מוסדות חורב

צוות המורים ,העובדים ,תלמידות ובוגרות האולפנא

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שירה
מנדלבאום

אורה
סטולמן

שירה
נוב

ידידה
רונס

הדר
שטרסברג

רבקה
דניגר

יעלי
ינון

אביה
לוי

אוראל
מנחם

שיראל
כהן

מיריאל
דניאלי

הילה
ניניו

אביגיל
רוזנר

אלינוי
גדעוני

רעות
רפפורט

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

