ערב שבת קודש פרשת תצווה התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ִש ָראֵ ל ְ ּבח ׁ ֶֹשן הַ ִּמ ְׁש ּ ָפט ְ ...לזִ ָּכרֹן ִל ְפנֵי ה' ּ ָת ִמיד" -
ָשא אַ ֲהרֹן אֶ ת ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי י ְׂ
"וְ נ ָׂ

הרב עודד

בפרשת תצווה אנחנו קוראים על בגדי הכהונה .ארבעה לכהן הדיוט  -כתונת ,אבנט ,מכנסיים ומגבעת,
ולכהן גדול נוספים עוד ארבעה  -ציץ ,מעיל ,אפוד וחושן .מעניין שבשניים מבגדי הכהן הגדול נאמר שיהיו
עליו תמיד .על הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול נאמר "וְ הָ יָה ַעל ִמ ְצחוֹ ּ ָת ִמיד ְל ָרצוֹ ן לָ הֶ ם ִל ְפנֵי ה'" וגם על
ֹשן הַ ִּמ ְׁש ּ ָפט ַעל ִלבּ וֹ ְ ּבבֹאוֹ אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ְלז ִָּכרֹן ִל ְפנֵי ה' ּ ָת ִמיד"
ִש ָראֵ ל ְ ּבח ׁ ֶ
ָשא ַא ֲהרֹן אֶ ת ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
החושן נאמר "וְ נ ָׂ
וצריך להבין ומדוע נאמר דווקא ביחס לציץ ולחושן הציווי תמיד.
הרב חיים סבתו ,מבאר שיש עניין משותף בציץ ובחושן ,על שניהם ישנם שמות .על הציץ כתוב "קודש לה'"
ית ִ ּציץ זָהָ ב טָ הוֹ ר ו ִּפ ּ ַת ְח ּ ָת ָעלָ יו ּ ִפ ּתוּחֵ י ח ָֹתם ק ֶֹד ׁש לַ ה'" .ועל החושן כתובים שמות בני יש־
כמו שנאמר "וְ ָע ִ ׂש ָ
ראל .מעניין שגם על האפוד כתובים שמות השבטים "וְ ַׂש ְמ ּ ָת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ נִ ים ַעל ִּכ ְתפֹת הָ אֵ פֹד ַא ְבנֵי ז ִָּכרֹן
ָשא ַא ֲהרֹן אֶ ת ְׁשמוֹ ָתם ִל ְפנֵי ה' ַעל ְׁש ּ ֵתי ְכ ֵתפָ יו ְלז ִָּכרֹן" ובאמת כתוב שהאפוד והחושן היו מחו־
ִש ָראֵ ל וְ נ ָׂ
ִל ְבנֵי י ְ ׂ
ברים "ולא יזח החושן מעל האפוד"
הציץ מכוון כנגד המח ועליו כתוב "קודש לה'" והחושן כנגד הלב ועליו שמות בני ישראל .הכהן הגדול הוא גם
שליח דרחמנא וגם שליח דידן .הוא מקשר בין ישראל לאביהם שבשמים .מחשבותיו של הכהן הגדול מכוונות
תמיד אל הקב"ה בבחינת "שיוויתי ה' לנגדי תמיד" ,וזאת מבטא הציץ עם שם הויה שעל מצחו תמיד ,ואילו
לבו ורגשותיו של הכהן הגדול מכוונים תמיד כלפי עם ישראל ,וזאת מבטא החושן עם שמות בני ישראל שעל
לבו תמיד .מוחו ומחשבתו של הכהן הגדול תמיד דבוקים בה' ולבו תמיד דבוק וקשור לבני ישראל .חז"ל
אומרים שאהרון הכהן זכה בחושן בזכות "וראך ושמח בליבו" השמחה שהייתה בלבו של אהרון כאשר יצא
לקראת משה אחיו שנתמנה להיות מושיען של ישראל .כפי שנאמר " ַויֹּאמֶ ר ֲהלֹא ַא ֲהרֹן ָא ִח ָ
יך הַ ּ ֵלוִ י  ...וְ גַם ִה ּנֵה
את ָך וְ ָראֲ ָך וְ ָׂש ַמח ְ ּב ִלבּ וֹ " הלב הטוב של אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום הוא הלב שעליו
הוּא יֹצֵ א ִל ְק ָר ֶ

החושן שמבטא את אהבתו מחשבותיו ותפילותיו על עם ישראל.
האור החיים הקדוש על הפרשה ,מבאר שהכתב שעל הציץ "קודש לה'" מבטא זאת .וזה לשונו" :והיה על
מצחו תמיד לרצון להם לפני ה' ,צריך לדקדק מה עניין יגידו שתי תיבות אלו(קודש לה') ,שבהם יהיו לרצון
לפני ה'? ואולי שיכוון באומרו "קודש" על ישראל ,כאמרו "קודש ישראל לה'" ותיבת לה' ירצה לומר ,כי
כללות ישראל הנקראים קודש ,הם לה' ,חשוקים דבוקים ומשועבדים .ולזה יהיה לרצון לפני ה' ,שיש לו רצון
בישראל באמצעות הכתב .והוא סוד אני לדודי ובזה יתרצה דודי לי"

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת י' יצאו השבוע לסמינריון "חלוציות" במהלכו נסעו לעבוד בחממות בישובי חבל "חלוצה"  ,שמעו
שיחות מתושבי המקום וסיירו בין ישובי האיזור .בהמשך לנו הבנות בפנימיית האולפנא ולאחר פעילות עם
המחנכות שמעו את שיחתה של הגב' יעל בן דב  -לוחמת הלח"י שסיפרה על התקופה ועל פועלה.
תודה רבה לרכזת השכבה רבקה טרופ ,למחנכות רחל גולד ,רננה וייס ,מורן ממן ונאוה ועקנין  ,לסייעת שרה
ועננו וכן למדריכות אמונה מזל ומירב על ליווי הסמינריון כולו ,ולרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון
הסמינריון.

השבוע פגשו בנות שכבות ז' ח' את הסופרת אורנה בורדמן באירוע פתיחה למצעד הספרים תשע"ו .הסופרת
הציגה כמה מספריה ודיברה על תחושת הייעוד שלה כסופרת .תודה לתלמידה נעמי חלפון י' 4שציירה ציור
לכבוד האירוע ולתלמידה הודיה שלמה ח' 4שהנחתה את המפגש.
תודה רבה לספרנית מלכה שוייגר על ארגון המפגש המפרה והחשוב ובהצלחה למצעד הספרים!

בנות שכבת ט' פגשו את ד"ר חגי בן ארצי לסיכום לימוד הספר "מכתבים לטליה" .המפגש היה מרגש והועלו בו
קווים לדמות של דב אנדיג ז"ל ,חברו הטוב של חגי ,שנפל במלחמת יום הכיפורים .חוייה זו היוותה סיכום משמעותי
לנלמד בכיתות בשיעורי הספרות .תודה לבנות שכבת ט' שלקחו חלק בארגון המפגש :הודיה היין ,חיה מרגוליס,
אליה עזרן ,אוסנת עשוש ,ושושנה שלום .תודה לרכזת הספרות זיוה קוסופסקי על ארגון מפגש והנחייתו.

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
השבוע התקיים השלב המחוזי של חידון התנ"ך העולמי לנוער.
יישר כח ליעל כהן מכיתה י"א ,1לאורה רחל ליפשיץ מכיתה י' 1ולשירה זנזורי מכיתה ט' 1שייצגו את
האולפנא בכבוד.
תודה לרב דוד מוריה שמלווה את נבחרת התנ"ך בלימוד יסודי במשך השנה.

לשמה ט'
בפעילות מדריכות עסקו הבנות בנושא פורים כהזדמנות לחזור לעצמי ולצאת מהתחפושת .לאחר מכן שמעו
שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא השתדלות וביטחון בקב"ה .בהמשך הערב נהנו הבנות מפעילות ערב
יצירתית שכללה הכנת תמונות יפות מקנבס עם משפטים על "שמחה".

***

לפני שבוע התקיים באולפנא השלב הראשון בתחרות האולפניאדה המתמטית לבנות בארגון "מכללה
ירושלים" .בשלב הראשון נבחנו אלפי בנות מ  140 -מוסדות חינוך בארץ ובחו"ל.
יישר כח לבנות הרבות אשר השתתפו בשלב הראשון.
ברכות לבנות שעלו לשלב השני בתחרות האולפניאדה המתמטית:
כיתה ט' :ביליג רחלי ,בן זקן תהילה ,גלינסקי רעות ,הראל שיר ,ליפקין מאירה ,נהרי נעה ,סילפן לבונה ,עשוש
אסנת,
כיתה י' :אביבי אביטל ,אברהם אילת ,אליאס פליאה ,בן חיים יעל ,הרמן חוה ,זדה שיראל ,יכמן אלישבע,
לייטנר אליה ,ליפשיץ אורה רחל ,מרסדן ליאורה ,סגל יעלה ,פאליי לאה ,פסט נעה ,רוזנבאום נעמה ,שלמה
חנה נסיה,
כיתה י"א :אזולאי שלו ,בורנשטיין יעל ,ביטון תמר ,בר טליה ,גרינשטיין תמר ,דויד חני ,יצחקיאן בת אל ,לומפ
תהל ,ניסימיאן אביה ,עזרא ברנדווין שקד ,קוג'ינסקי עטרה ,קרטמן אפרת,
כיתה י"ב :איכנשטיין ריבי ,בן זקן אוריאן ,ברונר רעות ,גוטשל נאוה ,הופמן נחמה ,וייס תמר ,טייץ שרה ,יונה
צליל ,ישראל-נעים מוראל ,לוי גבריאלה ,לויאן רעות ,מיכאלי שירז ,סולניקה בתיה ,פינקלמן שולמית ,רוזנר
אביגיל ,שור אדירה ,שטינברג טליה יקירה ,שטרן ליאל ,שכטר ליאורה ,שפירא נעמי,
תודה רבה לרכזת מתמטיקה מרים רוזנפלד על ליווי התחרות.
אנו מאחלים לבנות המשתתפות הצלחה רבה בשלב הבא שיתקיים אי"ה ביום שני כ' באדר א' תשע"ו.

מזל טוב לצוות:
לאילה דביר להולדת הבן

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
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תמה
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רחל
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מרצ'י

תהל
אפרים

עדי
מעתוק

שני
דורון

ליאל
רז

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

