ערב שבת קודש פרשת פרה התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִנּי" (קהלת ,פרק ז' כ"ג) –

הרב עודד

בשבת הקרובה ,נקרא את פרשת שמיני ואת הקריאה המיוחדת לפרשת פרה הנמצאת בפרשת חוקת ועוסקת
במצוות פרה אדומה .ידועים דברי חז"ל אשר רש"י מביא בתחילת פרשת חוקת( :פרק י"ט פסוק ב') "זאת חקת
התורה ,לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה
חקה ,גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה".
רש"י מסביר את הביטוי "זאת חוקת התורה" ,על פי ההבחנה המקובלת ,בין המשפטים  -שהם המצוות שאנו
יודעים מקצת מטעמן והם מובנים לנו ,לבין החוקים  -שלא נתבאר טעמם .חז"ל במדרש במדבר (פרשה י"ט ,ג)
יתי בַ חָ ְכ ָמה ָא ַמ ְר ִּתי אֶ ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִנּי" לניסיון של שלמה
"כל זֹה נִ ִּס ִ
מייחסים את הפסוק (קהלת ז' כ"ג) ָּ
המלך להבין את טעמה של מצוות פרה אדומה ,ללא הצלחה "אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה
אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" .מצוות פרה אדומה היא דוגמא המסמלת
את החוקים שלא נתבאר טעמם ואומות העולם מצערים את ישראל ולועגים לנו כי אנו מקיימים מצוות אלו ,לכן
כתבה התורה "זאת חוקת התורה" ,כפתיחה למצוות פרה אדומה ,להדגיש את הרעיון שאנו מקיימים את מצוות
פרה אדומה שלא נתבאר טעמה כמו את יתר החוקים גם ללא ידיעת טעמם.
אמנם לכאורה דברי רש"י שהובאו לעיל נראים כסותרים את דבריו בהמשך הפרשה (פרק י"ט פסוק כ"ב) שם
הוא כותב טעם למצוות פרה אדומה  ,ואומר שהוא תיקון לחטא העגל .רש"י מביא משל לבן שפחה שטינף
ארמונו של מלך ,אמרו תבוא אמו ותקנח אחריו ,כך תבוא הפרה שהיא האם ותכפר על עוון העגל .לפי דבריו,
טעמה של מצוות פרה אדומה ידוע ,שהוא ,כאמור ,תיקון לעוון העגל .אם כן צריך להבין את דברי רש"י ,האם
מצוות פרה אדומה היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע כמו שהוא כותב בתחילת הפרשה ,או בכלל המשפטים
שטעמם ידוע כמו שהוא כותב בהמשך הפרשה?
ונראה להסביר שאין סתירה בדבריו של רש"י כלל ,אלא דבריו משלימים זה את זה .מצד אחד מצוות פרה
אדומה ,כאמור ,היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע ,אבל בעצם קיום מצוות פרה אדומה כגזירת מלך גם מבלי
להבין את טעמה יש תיקון לחטא העגל .ידועים דברי ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר א' סע' צ"ז) המסביר את חטא
העגל ,לא ככפירה ועבודה זרה ,אלא -עצם המחשבה שאדם יכול להחליט בשכלו מהי הדרך לעבודת ה' .חלק
מעם ישראל היו זקוקים לדבר מוחשי לעבוד את ה' ,לכן הם חשבו שהם יכולים ליצור בעצמם עגל ,מבלי ציווי
ה' ובאמצעותו לכוון לשמים .זה היה לדבריו של ריה"ל שורש הכפירה וזהו חטא העגל .כמובן לאור זאת ברור
כי התיקון לחטא העגל הוא בהבנה שאדם לא יכול להמציא בשכלו מצוות כדי להתקרב לקב"ה ,וגם לא תמיד
יכול להבין את מצוות ה' בשכלו .על ידי קיום מצוות פרה אדומה אנו מראים שמצוות ה' הם גבוה מעל גבוה,
מעבר להשגת האדם .לכן שני הדברים נכונים ,ומשלימים זה את זה -מצוות פרה אדומה היא גם בכלל החוקים
שטעמם לא נתבאר ,וגם בכלל המשפטים שטעמם ידוע ויש בקיומה של מצווה זו גם תיקון לחטא העגל.

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

שבת זכור

לאחר הכנות רבות וממושכות התקיימה בשבת שעברה בקמפוס של האולפנא "שבת זכור" .הבנות משכבות
ט'-י"ב לנו ,סעדו והשתתפו בפעילויות שונות לאורך השבת אותן ליוו מחנכות הכיתות ,צוות ההנהלה ,רבני
האולפנא ובני משפחותיהם .את השבת קיבלנו על הדשא בקבלת שבת משותפת .בערב שבת לאחר הסעודות
השכבתיות נערך טיש מרכזי בהנחייתו והובלתו של הרב עודד ,ולאחריו התקיים פאנל "מורידים את המסיכות"
בהשתתפות מחנכות .בשבת בבוקר לאחר התפילה וקריאת "זכור" התקיימה פעילות רב גילאית בקבוצות של
קידוש ולימוד משותף על ענייני מגילת אסתר בהנחיית והובלת תלמידות השמינית ואחר הצהריים קיימו
המחנכות פעילות כיתתית ולאחריה סעודה שלישית משותפת לכל בנות האולפנא .ברצוננו להודות מאד
לכל השותפים הרבים של השבת המרוממת והמיוחדת :על הארגון המורכב :למחנכות י"ב :נירית ברקוביץ',
ענת בזק ,אורית אזוגי ,חנה בן דוד ,לרכזות החברתיות אילת ומלכה ,לדובי שפלר מנכ"ל האולפנא ,לאלי
ואיתי ,למשפחות חן ושלום שאחראיות על תפעול הפנימיה ,לעמית מהקייטרינג .לצוות שליווה את השבת
ואת ההכנות אליה :המחנכות ובני משפחותיהן :חנה חן ,מירב שלום ,רות לבנברג ,שירה כהן מלמד ,רבקה
טרופ ,רחל גולד ,מורן ממן ,רננה וייס ,הודיה ירוסלביץ' ,מירי נויגרשל ,קרן אפרגן .לרב שי וייסבורט ,לרב כ"ץ,
ליועצת גילה ברגר ומדריכות האולפנא :חני ,חן ,שרה ,אמונה מזל ומירב.

שיחתה של צופיה לקס
בנות שכבת ז' השתתפו ביום עיון שעסק במסכה ,בתחפושת
ובמשמעותה .הפעילות החלה בסדנת יצירה ועיטור מסיכות,
ולאחריה בדיון משותף עם המחנכות בכיתות .בהמשך צפו
והשתתפו הבנות בשיחתה של היוצרת והשחקנית צופיה לקס
שעסקה בנושא המסכות בחיינו ובמשמעויות השונות של
רעיון הגילוי והכיסוי .תודה לרכזת השכבה רחלי גרינבויים
ולמחנכות שרון פסטרנק ,הודיה שטרנברג ותהילה כץ על הובלת הפעילות ,תודה למדריכה שרה בנוק על
הסיוע הרב וההשתתפות ולרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון היום.
כהכנה לפורים ,שמעו בנות שכבות ט'-י"א את שיחתו של הרב אלי שיינפלד בענייני פורים ומגילת אסתר.

הכנת מסיכות גבס
בכיתות י' נערכו בשבוע של פורים סדנאות הכנת מסיכות גבס בהובלתה והנחיתה של המדריכה אמונה מזל.
תודה רבה על הפעילות המהנה.

ביד שרה

כיתה ח' 1יצאה לפני פורים ליד שרה לשמח את הנוכחים במרכז השיקום לקראת החג.
תודה למחנכת הכיתה שירה פרידמן על ארגון הפעילות והובלתה.

בנות "מועצת הקהל " של החמ"ד של האולפנא עסקו במרץ רב בשבוע של פורים בארגון ואיסוף למעלה
מ 250-משלוחי מנות לחיילי צה"ל מחטיבת כפיר המשרתים בחברון ובשכם .יישר כח לבנות מועצת הקהל:
עדינה כהן ,שירה גרוסי ,אילת הרשם ,שירה שפר ,שירה ברקסא ,נעם אבירם ,ענהאל אטווד ,מוריה לוין ,ותודה
לרכזות החברתיות מלכה ואילת על העזרה בארגון המשלוחים.

משלוחי מנות לחיילים

במסגרת "שבוע רבנית" ארגנו בנות שכבת י"ב "יריד אוכל"
ומכרו לבנות האולפנא מבחר מטעמים מתוצרתן האישית.

מסיבת פורים
כמדי שנה התקיימה גם השנה מסיבת פורים בליל שושן פורים .לאחר קריאת המגילה התכנסו מעל 300
מבנות האולפנא מחופשות וצוהלות לחגוג בריקודים את החג ,ונהנו מריקודים סוערים בהנחיית תזמורת
"אחותי" ,לדבר תורה לפורים מהרב עודד ,מכיבוד מתוק ותחרות תחפושות .תודה רבה לרכזות מלכה ואילת
על ארגון המסיבה ,למדריכות אמונה מזל ,חני ושרה על העזרה הרבה בכל התחומים ,לשמיניסטיות שעזרו,
לדובי ,ולצוות המורים שהגיע להשתתף ביחד עם הבנות בשמחת פורים.

אירועי חודש אדר של בנות השמינית הגיעו לשיאם בהצגה "גיא אוני" אותה הן העלו מספר פעמים
במהלך השבוע לפני בנות האולפנא והאמהות .את אולם הכניסה לאודיטוריום שבו נערכה ההצגה
קישטו וערכו באווירת ימי העליה הראשונה ,וההצגה עצמה שכללה קטעי משחק ,ריקוד ושירה עסקה
בסיפורם של פאניה ויחיאל על רקע הקשיים הרבים וההתמודדות בראשית ימי הציונות בארץ ישראל.
תודה מיוחדת לבנות שכבת השמינית על העבודה הקשה ,המאומצת והאינסופית שהושקעה בהכנות
הרבות ,בחשיבה על הפרטים הקטנים ובהופעה המרשימה שריגשה את הקהל בצורה מיוחדת .תודה
רבה לשני בובליל ,בימאית ההצגה על ההשקעה הרבה והשעות הרבות בהם עסקה בצדדים המקצועיים
והחינוכיים השונים הקשורים בהפקה מורכבת זו .לרכזת שכבת י"ב ,נירית ברקוביץ ,ולמחנכות אורית
אזוגי ,חנה בן דוד וענת בזק מגיעה תודה גדולה על שעות רבות של שהות ,הנחיה ,ליווי והעצמה של
כל אירועי אדר אותן הובילה השכבה ובמיוחד של ההצגה .תודות למינה נחמני המורה למחול על
הסיוע הרב ,לחפציה מדינה שסייעה בתחום השירה ,לגב' ענת זדה על העזרה הרבה בתחומים השונים,
לדובי שפלר -מנכ"ל האולפנא על הסיוע והטיפול בכל העניינים הטכניים הרבים ,ולאלי ואיתי אנשי
התחזוקה והמחשבים על העזרה הרבה.

שבוע החמ"ד
לאחר כל אירועי פורים החלו אירועי שבוע החמ"ד .בנות החטיבה שמעו במסגרת זו את שיחתה של הגב'
עינת קאפח שסיפרה להן על סבה וסבתה ,הרב והרבנית קאפח שנבחרו לשמש כדמויות החמ"ד לשנה זו וכן
השתתפו במרכז למידה שהקימו המדריכות בנושא .תודה לרב כ"ץ על הכנת השאלון המלווה ולרכזות אילת
ומלכה על הארגון.

ה"בין דורי"

גם השבוע יצאו בנות משכבת ט' לפעילות ב"נופי ירושלים" במסגרת
הפרויקט ה"בין דורי" .תודה רבה לחני המדריכה על ליווי הבנות לפעילות.

יישר כח לכל הבנות שהשתתפו בשלבים המוקדמים של האולפניאדה במתמטיקה
ברכה מיוחדת לזוכות שעלו לשלב הגמר:
אורה ליפשיץ
שקד עזרא
ונעמי שפירא
אנו מאחלים להן הצלחה רבה בהמשך

יישר כח לרכזת שכבת ח'  -שרה עוז ולמחנכות :שירה פרידמן ,חוי בן טולילה
וליהודית מושקוביץ וכן למלכה קינסט ואיילת מרציאנו.
ולתלמידות המקסימות של שכבה ח'-
על מרכז למידה ופעילות ערכית ,מוצלחת ומרגשת מאוד ביום גוש קטיף,
ועל זכייתן במקום הראשון בתחרות הארצית

ערב מגמות
השבוע התקיים ערב הסברה לקראת בחירת המגמות ,לבנות שכבת ט' ולהוריהן .הבנות שמעו הסבר על
תכנית הלימודים לקראת הבגרות בכיתות י' – י"ב ועל המגמות השונות ותהליך הבחירה .לאחר מכן התקיימו
שיעורי הדגמה של המגמות השונות לתלמידות והוריהן על פי בחירתן .תודה לצוות ההנהלה ,לדובי ,לענת
זדה ,למחנכות שכבת ט' ,למורי המגמות וליועצת גילה ברגר על הארגון והשותפות בערב זה.

טיול שנתי -

שכבת י'

בנות שכבת י' יצאו לטיול שנתי באיזור הצפון .הן טיילו :בגליל ,בהר ברקן ,בעמק הנעלם ,נחל הקיבוצים ,נחל
שכוי ,נחל עמוד ,ארבל ,קבר רשב''י וסיור לילי בצפת העתיקה.
תודה למשה ניימן על הארגון והובלת הטיול ולמורים המלווים :רבקה טרופ ,רחל גולד ,רננה וייס ,זיוה
קוסופסקי ,נאוה ועקנין ,צופייה מרציאנו ,גילה ברגר ,מירב סיאני ,עדי דוד ולרב יהודה לנדא .וכן תודה
למדריכות :אמונה מזל ,חן ומירב שהצטרפו לטיול ואף הפעילו את הבנות בפעילות ערב כייפית ומגבשת.

סדנת אפליקציות
היום התקיימה בבית הספר סדנת אפליקציות של פרויקט מהממ׳׳ט לתלמידות משכבת ט' .זהו פרויקט של
נשים צעירות וכריזמטיות שמגיעות בהתנדבות לסדנא חד-פעמית של שלוש שעות ובה הן מלמדות בנות
איך לכתוב לבד אפליקציות למחשבים או לטלפונים חכמים .הפרויקט נועד לקרב את התלמידות לעולם
הטכנולוגיה ,תוך פיתוח תחושת מסוגלות אישית ועניין במקצוע.
אמנם הסדנא נועדה לבנות שמעוניינות בכך משכבת ט' ,אך הצטרפו אליהן גם תלמידות משכבת ח' שרצו
לשלב בניית אפליקציה עם המוצר שהן בונות עבור "גם אני יכול" ,תכנית שבה כל קבוצת בנות בונות מוצר
שעוזר לאדם עם מוגבלויות.
מתוך ארבעת המדריכות המתנדבות שהגיעו כדי להפעיל את הסדנא ,שמחנו לפגוש גם את שרי כהנא ,עובדת
הייטק שהיא גם בוגרת אולפנת חורב שסיימה ללמוד כאן לפני עשר שנים!
התלמידות שהשתתפו בסדנא הכינו היום (לבד!) אפליקציית תמונה שהן בחרו ,כולל עיצוב ,כפתורי הפעלה
והכל – שווה לבקש מהן בבית להראות את מה שהן יצרו .תודה רבה למדריכות בסדנא שהגיעו בהתנדבות
ולמורות נעה בן יעקב ונורית אהרוני שארגנו את הפרויקט.

ערבי הורים באולפנת חורב.
הורים יקרים,
ביום ראשון כ''ד באדר ב' בין השעות  18:00-22:00יתקיים אי"ה
ערב דיווח להורי תלמידות ז' – ט'.
ביום רביעי כ"ז באדר ב' בין השעות  18:00-22:00יתקיים 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.

מזל טוב לצוות:
למלכיאלה סתיו להולדת הנכד
ולרותי וינברגר להולדת הבן
מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
רעות
כהן

שמרית
דעבול

הלל
עובד

אסתר
סלם

תמר
ביטון
רחל
יודקביץ
שהם
מועלמי

רעות
וינברגר

שרה
לדרר

נועה
קרתא

תאיר
שעירי

דבורה
פרידמן

אביטל
שטרית

עדי
הכהן

שירה
אורפלי

אוריה
נסמיאן

יהודית
כהן

שני
אזנקוט

אביה
ביר

לינוי
כהן

שוהם
בן שבת

חנה
ויין

תמר
משה

אמונה
רביב

עדינה
כהן

פז
כהן

אודיה
רחמני

שיראל
זדה

ספיר
ויצמן

איילת
וורצל

מירב
שטרית

אבישג
מזרחי

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

