ערב שבת קודש פרשת שופטים תשע"ו

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אָ נ ִֹכי אָ נ ִֹכי ה ּוא ְמנַחֶ ְמכֶ ם" –

הרב עודד

רבינו יעקב בן אשר ,בעל הטורים ,מפרט (אור"ח תכ"ח) מהו סדרן של

השנה בשל ר"ח אלול אשר חל בפרשת ראה ,לפי חלק מהמנהגים יקראו

ההפטרות שבין י"ז בתמוז ליום הכיפורים ,וכותב ,שקוראים "תלתא דפופ

את הפטרת ראה ואת הפטרת כי תצא באותה השבת.

רענותא ושבע דנחמתא ותרתי דתיובתא" כלומר ,בשלושת השבועות בין

אולם ,כאשר אנו מתבוננים ,אנו רואים שישנה חריגה אחת .הפטרת פרשת

י"ז בתמוז לט' באב ,קוראים שלוש הפטרות של נבואות על חורבן המקדש.

שופטים קודמת בסדר הפרקים להפטרת ראה.

לאחר תשעה באב קוראים שבע הפטרות שיש בהם נחמה על החורבן,
ובשבתות לפני ראש השנה ויום הכיפורים ,קוראים הפטרות שיש בהם ענייני
תשובה.
אנו נמצאים היום כאמור באמצע רצף של שבע הפטרות הנחמה ,הלקוחות
כולן מספר ישעיהו כאשר רובן על פי סדר הפרקים אשר בספר.
ֹאמר אֱ ל ֵֹקיכֶ ם" (ישעיה מ')  -לפרשת ואתחנן.
" ַנחֲמ ּו ַנחֲמ ּו ַע ִּמי י ַ
תאמֶ ר ִציּוֹ ן עֲ זָבַ נִ י ה' וה' ְׁשכֵ חָ נִ י" (ישעיה מ"ט)  -לפרשת עקב.
" ַו ּ ֹ
"עֲ נִ ָיּה סֹעֲ ָרה לֹא נֻחָ ָמה" (ישעיה נ"ד)  -לפרשת ראה.
"אנ ִֹכי ָאנ ִֹכי הוּא ְמנַחֶ ְמכֶ ם" (ישעיה נ"א)  -לפרשת שופטים.
ָ
"ר ִנּי עֲ ָק ָרה לֹא יָלָ ָדה" (ישעיה נ"ד)  -לפרשת כי תצא.
ָ
"קו ִּמי אוֹ ִרי ִּכי בָ א אוֹ ֵר ְך" (ישעיה ס')  -לפרשת כי תבוא.
שׂ וֹ שׂ ָא ִ ׂשישׂ בה' ּ ָתגֵל נ ְַפ ִׁשי ֵּבאל ַֹקי" (ישעיה ס"א)  -לפרשת ניצבים או
לפרשות ניצבים -וילך

רביד דוד אבודרהם (פרשן תפילות שחי במאה ה )14-מסביר את סדר הה�פ
טרות בדרך חידוד ,כדו שיח בין הקב"ה לעם ישראל .הקב"ה אומרַ " :נחֲמ ּו
תאמֶ ר ִציּוֹ ן עֲ זָבַ נִ י ה'' שלא רוצה הקב"ה
ַנחֲמ ּו ַע ִּמי" ,ואז ציון אומרתַ " :ו ּ ֹ
"אנ ִֹכי
לנחם בעצמו ,ולכן אני "עֲ נִ ָיּה סֹעֲ ָרה לֹא נֻחָ ָמה" ,ואז אומר הקב"הָ :
"ר ִנּי עֲ ָק ָרה לֹא יָלָ ָדה" ו"קו ִּמי אוֹ ִרי ִּכי בָ א
ָאנ ִֹכי הוּא ְמנַחֶ ְמכֶ ם" וממשיך לנחם ָ
אוֹ ֵר ְך" ,ורק אז עונה כנסת ישראל" :שׂ וֹ שׂ ָא ִ ׂשישׂ בה' ּ ָתגֵל נ ְַפ ִׁשי ֵּבאל ַֹקי".
יהי רצון שנזכה כולנו לראות בהמשך נחמת ציון ויקוימו בנו דברי הכתוב
מהפטרת השבוע  -פרשת שופטים,
ָשא ּו קוֹ ל י ְַח ָ ּדו י ְַר ֵנּנ ּו ִּכי ַעיִן ְ ּב ַעיִן י ְִרא ּו ְ ּב ׁשוּב ה' ִציּוֹ ן"
"קוֹ ל צֹפַ י ְִך נ ְ ׂ

בנות והורים יקרים,
בסוף השבוע שעבר נפתחה בשעה טובה ,שנת הלימודים ,אחרי חופשה הקיץ בה אגרנו כוחות ללמידה ולעשיה חינוכית .ראשית ,תודה גדולה לצוות המנהלה
והמזכירות על הכנה מאומצת לקראת פתיחת שנה"ל.
במהלך הקיץ נעשתה עבודה רבה בשיפוצים ותיקונים רבים בכל רחבי האולפנא .מאמץ מיוחד הושקע בשיפוץ אגף כיתות י"א אשר קבל מראה חדש ויפה
לשמחתן של בנות השכבה .גם אולם הספורט הורחב ונבנו בו חדרי שירותים חדשים.
התלמידות הגיעו לאולפנא יפה ומטופחת לכבודן ורווחתן של הבנות.
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בערב פתיחת שנת הלימודים ,התכנסו בנות כיתות ז' למפגש היכרות עם בנות השכבה ,המחנכות והאולפנא .הבנות שמעו את שיחתו של ראש האולפנא ,הרב
עודד ונפגשו עם מחנכות בכיתות.
שנת הלימודים באולפנא ,נפתחה בכינוס חגיגי של בנות כיתות ז' -י"א .הכנס נפתח בשיחה של הרב עודד ולאחר מכן צפו הבנות בקליפ קבלת פנים לבנות
שכבת ז' שהוכן על ידי בנות משכבת י"א ובו ברכות וטיפים עבורן .בסוף הכינוס התקיימה הרקדה שנפתחה בקבלת פנים לשש העולות החדשות שעלו עם
משפחתן לארץ במהלך החופש והצטרפו למשפחת האולפנא .תודה לרכזת החברתית מלכה קינסט על ארגון הכנס וכן לשירה ספיר מכתה י"א 4שהכינה את
הקליפ.
יום פטירת מרן הרב קוק זצ"ל זיע"א ,צוין בלוח מידע ואמרות משמעותיות של הרב בתחומים שונים.
בנות שכבת ז' שמעו על דמותו בשיחתו של הרב שמואל כ"ץ וברוב כיתות הוקדשה שעת לימוד לדמותו ומשנתו.
ביום חמישי התכנסו בנות שכבת ח' לפעילות מגבשת לפתיחת השנה.
הבנות נהנו ממשחקי גיבוש ובהמשך שמעו סיפורים ושרו שירים המעוררים לתשובה.

מסע פולין
ביום חמישי הסתיים מסע פולין תשע"ו ,בנות המשלחת ,הצוות המלווה וההורים התכנסו לטקס סיום מרשים ומרגש בטיילת ארמון הנציב הצופה אל
מקום המקדש .היה זה מסע מרגש ומטלטל בדרכי פולין האבלות ,במחנות המוות ובקברי אחים של רבים מאחינו בית ישראל בימי השואה "וכל בית
ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' "יחד עם רוממות רוח ושמחה עת נפגשנו עם עוצמה יהודית ,תורנית ותרבותית גדולה ,בתפילות ,במפגש עם
דמויותיהם של גדולי ישראל ענקי התורה והחסידות ,בתי כנסת ,בתי מדרש ,בתי עלמין ועוד" ,אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו"
שעות מיוחדות של התרוממות רוח היו בשבת בקראקוב שהייתה מלווה בתפילת קבלת שבת (לאחר הביקור באושוויץ) מרוממת במיוחד עם שירת עם
ישראל חי .סעודות השבת היו מרוממות מלאות שמחה דברי תורה וריקודים .הגברת גיטה סיקוביץ ,אשת עדות ,אשר הצטרפה אף היא למסע סיפרה את
סיפור משפחתה בתקופת השואה .גיטה הצטרפה לפאנל בהנחייתו של הרב עודד שעסק בהתמודדות סביב סוגיות הנוגעות לאמונה בשואה ולאחריה,
תוך הדגשתה את העבר עם הפנים לעתיד .ריקודים משמעותיים ותפילה רצינית ליוו אותנו ליד קברו של רבי אלימלך מליז'נסק.
שעה מיוחדת חווינו עת נכנסנו לקרון הרכבת בלודז' ,הזכרנו את אחינו ואחיותינו גברים נשים וטף ,אשר הובלו בקרונות למחנות ההשמדה ,המעונים
והנשרפים על קידוש שמו הגדול והנורא .סיימנו בשירת ב"אני מאמין" שהולחן  -אף הוא בקרון בדרך לטרבלינקה .תודה לצוות אשר ליווה את הבנות
במסע ,בשעות של כאב וצער כמו גם בשעות של שמחה ,געגוע רוחני ,גאווה ורוממות רוח .הרב עודד ,הרב אשר שכטר  -ראש המשלחת ,היועצת גילה
ברגר ,המורות חנה חן ונעמה פריימן ,והמדריכה חני סבג .תודה למדריכי המסע הרב הרצל רוזנברג ויקי מנדלסון.
אנו תקווה כי המסע ,רשמיו ומסריו יהפכו את כולנו לטובים יותר לאלוקים ואדם.

שבת בקרקוב
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מסע "משואה לתקומה"
ביום חמישי הסתיים מסע "משואה לתקומה" אשר התקיים במקביל למסע לפולין בנות השמינית היו
במקומות מעניינים ומשמעותיים ,מוזיאוניים ואנדרטאות ופגשו אנשים אשר לאחר ששרדו את השואה
בנו מפעלים ייחודיים ותרמו להקמתה ותקומתה של מדינת ישראל.
בין היתר היו הבנות במוזיאון "יד ושם" ,צפו בחזיון מרגש בגוש עציון ,ביקרו בבית חנה סנש ,זכו ליהנות
מנופי ימה של הארץ.
ביום השני בקרו הבנות בכלא עכו בו נכלאו ואף נהרגו חלק מאסירי המחתרות .לאחר מכן נסעו לשבי
ציון לפקוד את קברי החללים ממחתרות אצל ולח"י אשר השתתפו בקרב הפריצה לכלא עכו ונהרגו
בקרב זה.
משם המשיכו לאנדרטת זיכרון לחללי אסון השייטת שם ישבו הבנות לשירת ניגוני נשמה .לאחר מכן
התקיים סיור במוזיאון לוחמי הגטאות .במקום זה ביקרו הבנות בתערוכה יחודית" :יד לילד" ,הממחישה
באופן ויזואלי את תחושת המחנק ההולך וגובר של אימי השואה שהלכו והחריפו עם הזמן .את היום
הגדוש סיימו הבנות בביקור באנדרטת "שיירת יחיעם" ,שם התקיים טקס לזכרם ולזכר חללי "נצר
אחרון" -ניצולי שואה אשר נותרו יחדים ממשפחותיהם ונפלו בקרבות על הקמת המולדת.
למחרת התקיים ביקור מרשים במוזיאון עתלית בו נכלאו מעפילים שלא אופשר להם להיכנס לארץ.
משם נסעו הבנות לתערוכת גח"ל במוזיאון הפלמ"ח בתל אביב .החזיון אשר מתאר את קורות ניצולי
השואה שהשתתפו בקרבות לתקומת המולדת מיד בהגיעם לארץ היה מרשים ביותר.

אח"כ נערך טקס מרשים במקום בו נערכה הכרזת המדינה ,הרב עודד אשר חזר מהמסע לפולין ,כיבד את
הבנות בהגיעו גם הוא לטקס בהיכל העצמאות
את היום האחרון של המסע התחלנו ב"חצר של אורה" בכפר מימון ,שם פגשנו לשיחה מרוממת ומחזקת
את אהרון רוזנבלט ,ניצול שואה מיוחד ומלא באמונה ,אשר סיפר על משפחתו בזמן השואה ועל ההשגחה
המיוחדת לה זכה עם משפחתו בשואה ,על העלייה לארץ ותקומת המדינה.
בקיבוץ יד מרדכי למדנו על וורשה בימי תפארתה ,על מרד גטו וורשה ותעצומות הנפש שהיו שם.
את המסע סיימנו בבית העדות במושב "ניר גלים" בו למדנו על שואת יהודי הונגריה ועל מסירות הנפש
של יהודים בהצלת אחיהם .המסע הסתיים בשיחה של רב המושב על שאלות באמונה שעולות בעקבות
השואה.
המסע הסתיים ברוממות רוח על היותנו חלק מהעם היהודי ועם תחושת שליחות ורצון לחיות חיים
משמעותיים.
"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה"
המסע כולו לווה בשיח עם הבנות ,בסבב מסכם מידי ערב ,באווירה נעימה ,מגבשת ומיוחדת.
יישר כח לבנות שנתנו טעם משמעות ,למורות רחל גולד ,נתי פרידמן וחנה בן דוד אשר ליוו את המסע.
תודה מיוחדת לרכזת נירית ברקוביץ אשר עמלה על בניית המסע.

מראה חדש באשכול הפיס:
לקראת סוף שנה שעברה ,עמלו תלמידות משכבת ט' (היום י') על פרוייקט המשלב אמנות ומדעים והכינו מיצג תלת-מימדי יפהפה של מולקולות
נפוצות בטבע .כולם מוזמנים לבוא לאשכול הפיס ולהתרשם מהמראה החדש .יש גם חידות על המיצג  ,כמו :היכן יש מולקולת מים? במה שונה
מולקולת חמצן ממולקולת אוזון? היכן הגלוקוז והיכן הגליצין – למי יש יותר אטומים במולקולה? תודה לצוות המדעים שעבדו עם הבנות,
ותודה גדולה לאורי ואלי שתלו את המיצג מהלך הקיץ.

ערב היכרות להורים עם צוות ההנהלה והמחנכות
הורים יקרים,
ביום שני ט"ז באלול ( )19/09/2016בשעה  22:30 – 19:30יתקיים
אי"ה ערב היכרות להורי כלל תלמידות האולפנא.
על סדר היום:
מפגש באולם הספורט עם ראש האולפנא  -הרב עודד
הרצאה של האנתרופולוג ד"ר תמיר ליאון  -על האתגר וההתמודדות
עם אמצעי המדיה השונים.
מפגש עם המחנכות בכיתות.
בכל שנה אנו רואים חשיבות רבה מאוד למפגש זה להיכרות ולחיזוק
שיתוף הפעולה.
השנה נוכחות כולכם חשובה באופן מיוחד.
במהלך הערב תעלה סוגיא חינוכית משמעותית ומרכזית בחיינו ובחיי
בנות האולפנא.
אנו מעוניינים לשמוע את דעתכם בסוגיא ,ובשיתוף התלמידות וההורים
לגבש מדיניות אחידה.
ברוכים תהיו

מזל טוב לצוות:
לבת אל לפיד להולדת הבן,
לשרה וענונו להולדת הבת,
למירב שלום להולדת הבת,
לחוי בן טולילה להולדת הבת,
להדס גודמן להולדת הבן,
לרחלי גרינבוים לנישואי הבת,
ליעקב אנסבכר לנישואי הבן,
למרים רוזנפלד לנישואי הבן
ולשרי רקובר לבר המצווה של הבן.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

אפרת
קליינמן

צפרה
שרייגר

שירה
לובטון

לאה
מילס

עדן
סקלאר

צפייה
פרימן

שירה
הלוי

עטרה
פיטוסי

ענבר
וינוגרד

נעמי
חלפון

אילת
דיקן

שבת שלום
ושנת לימודים פורייה לכולנו
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

רעות
וולף

