ערב שבת קודש פרשת תרומה התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" -

הרב יהודה לנדא

לאחר מעמד הר סיני ,כריתת הברית וציווי המשפטים ,מצטווים עם ישראל בבניית המשכן .נראה כי התורה
מתעכבת ומאריכה בפרטי המשכן וכליו באופן שאינו שגרתי ,בעוד שבמצוות אחרות וחשובות ביותר מצ־
מצמת התורה במילים .השאלה העולה מאליה היא ,מדוע התורה כה מאריכה לדבר על המשכן ופרטיו? מהי
משמעותו הרבה לעם ישראל וליחיד?
הרמב"ן בפתיחתו לפרשתנו (שמות כה ,ב) רואה במשכן המשך ישיר למעמד הר סיני" :וסוד המשכן הוא,
שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר ...ובבא משה היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר
סיני" .המשכן משמש כמקום לשימור הדיבור בין משה לה' וכמשכן לשכינת ה' שהתגלתה במעמד הר סיני.
המשכן משמר את המעמד הנשגב של מעמד הר סיני בתוך מחנה ישראל וממסד את קשר הברית בין ה'
לעמו .ייחודו של המשכן כתשתית כה מרכזית בקשר שבין עם ישראל לרבונו של עולם הוא שמעניק לו את
מרכזיותו בתורה.
על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נשאלת השאלה מדוע לא נאמר "בתוכו" אלא "ושכנתי בתו־
כם"? מכאן למדנו שעיקר השראת השכינה היא באדם עצמו ,בתוך לבו של כל אחד ואחד .וכן כתב האלשיך
הקדוש (השל"ה)" :ושכנתי בתוכם  -בתוכו לא נאמר אלא בתוכם ,בתוך כל אחד ואחד".
גם בהעדר משכן ומקדש ,האפשרות הרוחנית הזאת מתממשת באופן חלקי ,גם בכלים אחרים .המלבי"ם
(כה ,ח) דורש מן המילים "וכן תעשו" ציווי לדורות " -שכל אחד מישראל יבנה לו מקדש בחדרי לבבו ,כי
יכין את עצמו להיות מקדש לה' ומעון לשכינת עוזו ..ויכין מזבח להעלות כל חלקי נפשו לה' ,עד שימסור
נפשו לכבודו בכל עת" .יהי רצון שנזכה להשראת השכינה בעם ישראל כאומה וכפרטים ולבניין המקדש
במהרה בימינו.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בשבת פרשת משפטים התקיימה באולפנא שבת שכבה לבנות כיתה ט' .השבת עסקה בנושא אמונה
והתמודדות ובה השתתפה כאורחת הגב' אלישבע חי אפרתי .תודה רבה לרכזת השכבה רות לבנברג ולמחנכות
שירה מלמד-כהן ,מירב שלום וחנה חן על ליווי השבת.
בנות שכבת י"ב שמעו את שיחתו של הרב יגאל לווינשטיין ממדרשת "דניאלי" שעסקה בנושא "שליחות".
בנות שכבת י"ב יצאו השבוע לסמינריון שעסק בחינוך לחיי משפחה שהתקיים באלון שבות .הבנות נפגשו עם
דמויות שונות בסדנאות ובשיחות על הנושא.
תודה למורה טובי איזק על ארגון היום
והובלתו ולמחנכות חנה בן דוד ,אורית אזוגי,
ענת בזק ונירית ברקוביץ על ליווי היום.

לכבוד ראש חודש אדר א'
התקיימה השבוע הרקדה מיוחדת של ריקודי עם אותה הובילו המורות לספורט הגב' דבורה שמחוביץ ואסתר
גילה גרינברג .תודה רבה למורה דבורה שמחוביץ על ארגון והובלת האירוע המשמח.

פסטיבלאור

לאחר השקעה מרובה ועבודה מאומצת של בנות שכבת י"א התקיים השבוע אירוע "הפסטיבל" המסורתי של האולפנא.
בנות שכבת י"א הובילו והנחו את בנות השכבות השונות בחיבור שיר ,לחן וריקוד מקורי בנושא "אור" ,ואף קיימו תחרות
צילומים נושאת פרסים בנושא .במהלך הערב הציגו השכבות השונות את השירים בפני חבר השופטות והאולפנא ובנות
י"א ביצעו ריקודים וקטעי קישור בין השירים של השכבות .בשיאו של הערב הוכרז המקום הראשון בתחרות הצילומים
במקום הראשון זכתה בר כרמלי מכיתה ט'  ,4במקום שני זכתה הילה שוורץ מכיתה ט'  4ובמקום השלישי זכו שירה
סגל לירז קראוני תהילה בן זקן ושיר הראל מכיתה ט'  .2וכן הוכרזו השכבות הזוכות בפסטיבל :במקום הראשון זכתה
שכבת ט' ,במקום השני שכבת י' ובמקום השלישי זכתה שכבת ז' .יישר כח לכל הבנות שעסקו בהכנות לפסטיבל בכל
השכבות וכן למחנכות ולמדריכות על העזרה הרבה .תודה למורות מגי הרשקוביץ ,מינה נחמני ולספרנית מלכה שוויגר
על תפקידם כחבר השופטים .תודה רבה לרכזת שכבת י"א הודיה ירוסלביץ ולמחנכות חווה ליכטנשטיין ,קרן איפרגן
ומירי נוייגרשל וכן לרכזות החברתיות מלכה קינסט ואילת מרציאנו,למחנכות כולן ולמדריכות על הארגון ,ההובלה
וההנחיה של בנות שכבת י"א לקראת האירוע המרשים .תודה מיוחדת לאורי ,אלי ואיתי על העזרה הרבה.

לשמה י'
לאחר הפסטיבל נשארו הבנות לפעילות לשמה
מיוחדת וחגיגית בה נהנו הבנות מסדנת שוקולד
יצירתית וטעימה.

לשמה ט'
בפעילות מדריכות עסקו הבנות בנושא הקשבה .לאחר
מכן שמעו שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג .בהמשך
הערב נהנו הבנות מפעילות ערב חווייתית – קבוצה
אחת השתתפה בפעילות "סוגיות על פחיות" מושקעת,
בה נהנו הבנות מכיבוד קל ועסקו בתופעת ה"שיימינג"
ברשתות המדיה וברשתות החברתיות .הקבוצה השנייה
השתתפה בסדנת מחול כייפית וקופצנית.

תלמידות שכבת ט' סיימו את עבודות החקר שלהן כחלק מלימודי המדעים השנה .את עבודות החקר עשינו
במעבדות בלמונטה (באוניברסיטה העברית בגבעת רם) ,ובסיום התהליך כל קבוצה הכינה פוסטר מדעי
על נושא החקר שלה .ביום ראשון עשינו יום שיא ובו ריכזנו תערוכה של כל הפוסטרים ,כשקבוצות נבחרות
התבקשו להכין גם מצגת ולהסביר את תהליך החקר שעשו לשכבות ח' וט' שצפו בהן באודיטוריום .בנוסף
הגיע מרצה אורח ,ד"ר בוריס לרין ,שנתן הרצאה מרתקת על חידושים במדע וטכנולוגיה שהם כולם המצאות
ישראליות ,כחול-לבן ,שהומצאו במסגרת פרויקטים של האוניברסיטה העברית .בין השאר ראינו איך קבוצת
מדענים בגבעת רם הוציאה פטנט על מחקר בננו-טכנולוגיה שבו הם בנו סיב סינתטי ,בעובי שערה אך חזק
פי עשר משערה רגילה ,שניתן להשתיל כשיער לאנשים עם קרחות והתוצאה היתה שיער שנראה טבעי,
מבריק ויפה ,שניתן לסרק ,לצבוע ,לסלסל או לספר .החסרון היחיד  -השיער לא מתארך ...היה מרתק!
תודה רבה לצוות בלמונטה שהדריך את הבנות ואף
הגיע לצפות ביריד החקר ,תודה לד"ר בוריס לרין על
ההרצאה המרתקת ,תודה לצוות המורות שהוביל
את החקר :שירה שרקי ,ריעות צימרמן ,נורית אהרוני
ואסתי אנסבכר ותודה לתלמידות שעבדו קשה
והפיקו עבודות חקר ברמה גבוהה.

כל הכבוד לנבחרת אסטרונומיה הבית ספרית שזכתה בציון לשבח על חקר ביולוגי מעמיק ועל עבודת
צוות ,בתחרות הארצית לאסטרונומיה על שם אילן רמון .ביום רביעי נסענו לטקס הסיום של התחרות במכון
וייצמן ,עם עוד  14בתי הספר בארץ שהגיעו לגמר .התלמידות של הנבחרת :הודיה שלמה ,אלומה רוזן ,אסתר
חלפון ,ריבה גפנר וזהרה הרמן הציגו בפני באי הטקס את הממצאים שלהם בנושא חקר ביולוגי של ירחי צדק
בעזרת ננו-לוויינים .בתמונות רואים את התלמידות מסבירות למפקחות ארציות במדעים על העבודה שלהן,
צילום עם האסטרונאוט גארט ריסמן וצילום הזכיה בציון לשבח.
פגשנו בטקס שני אסטרונאוטים ,אחד מנאס"א ואחת מדרום קוריאה ,שהעבירו הרצאות מרתקות.
האסטרונאוט מנאס"א היה גארט ריסמן ,שהוא האסטרונאוט היהודי הראשון ששהה בתחנת החלל
הבינלאומית .הוא יחסית נמוך והיה לו קשה בחליפות חלל (הן בגודל די אחיד) אך בסוף זכה לעשות שלוש
הליכות חלל (יציאה לחלל ממש ,מחוץ לחללית)! הוא אמר בהרצאתו :גם אם אומרים לכם שמשהו בלתי
אפשרי (כמו שאמרו לו שלא יוכל לעשות הליכות חלל כי החליפה לא מתאימה לו)  -אם זה החלום שלכם,
אל תאמינו לאחרים! תגשימו אותו!
היה מרתק ומעורר מוטיבציה .יישר כוח לתלמידות ולנורית אהרוני שליוותה את התהליך.
לטקס אסטרונומיה הארצי שהתקיים במכון וייצמן הוזמנה גם קבוצת ההרכב המוסיקלי של אולפנת חורב
לנגן .התלמידות העלו שלושה קטעי נגינה והיו מקסימות .יישר כוח לנגניות המוכשרות :שרה זיוי ,שני
אייזנקוט ,רבקה שלזינגר ,דליה ליפשיץ וימימה בודנהיימר,
ותודה ענקית לאינה גלפנד ,המורה למוסיקה ,שליוותה אותן ואף ניגנה איתן על הבמה.

מגמת ארץ
לאחר לימוד אינטנסיבי ומעמיק בנושא במשך השנה ,יצאו בשבוע שעבר בנות מגמת ארץ ישראל לסיור בנגב,
חבל ארץ נרחב ולא מוכר ...בו למדו להכיר את הארץ מהצד היפה והמעשיר שלה .הבנות התחילו את הסיור בחוף
זיקים ,נפגשו עם אנשי שדרות ועם אשתו של ראש העיר ,ממנה שמעו על העיר והרקע להקמתה ,המשיכו לשדה
בוקר  -לקבר דוד בן גוריון ,ביקרו בשדה כלניות אדום ומרהיב ומשם המשיכו לצל מדבר  -חווה בה ישנו הבנות
ועזרו בבניית המקום שעשוי כולו מבוץ .היום השני נפתח בטיול עם נוף מדברי מדהים של מכתש רמון והסתיים
בשיחה עם אישה בדואית שסיפרה על חייה ואופי הכפר.
תודה רבה למורה גילת סלע מורת המגמה על העברת הסיור בצורה מדהימה ועל חשיבה על כל פרט להצלחת
הסיור ולהפיכתו לחוויה בלתי נשכחת.

"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה" (משלי לא ,כט)
יישר כוחן של כל התלמידות שלמדו לקראת חידון פרקי אבות באולפנא.
ברכות לתלמידות הזוכות:
מוריה וולף מכיתה ז' , 2אסתר חלפון מכיתה ז',2
שדמה שאולוף מכיתה ח' 4ושרה לווי מכיתה ח'.3
בהצלחה רבה בחידון המחוזי!

מזל טוב לצוות:
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