ערב שבת קודש פרשת בהעלותך התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
התורה וחכמות החול  -הרב שי ויסבורט
בפרשת השבוע נקרא על אחד מכלי המשכן המופלאים – המנורה:
ׂ ֵּכן
ַעש
ָאיר ּו ִׁש ְב ַעת ַה ּנֵרוֹתַ :ו ּי ַ
ת־ה ֵּנרֹת ֶאל־מוּל ְּפנֵי ַה ְּמנו ָֹרה י ִ
ְא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְּב ַה ֲעל ְֹת ָך ֶא ַ
ל־א ֲהרֹן ו ָ
ֹשה ֵּלאמֹרַּ :ד ֵּבר ֶא ַ
ׁ
ַוי ְַד ֵּבר ד' ֶאל־מ ֶ
ׁשה
ד־פ ְר ָח ּה ִמ ְק ָ
ָהב ַעד־י ְֵר ָכ ּה ַע ִּ
ׁשה ז ָ
ׂה ַה ְּמנ ָֹרה ִמ ְק ָ
ֹשהְ :וזֶה ַמ ֲע ֵש
ׁ
ׁשר ִצ ּוָה ד' ֶאת־מ ֶ
יה ַּכ ֲא ֶ
ֱלה ֵנר ֶֹת ָ
ַא ֲהרֹן ֶאל־מוּל ְּפנֵי ַה ְּמנו ָֹרה ֶהע ָ
ׂה ֶאת־ ַה ְּמנ ָֹרה( :במדבר ח' ,א – ד)
ֹשה ֵּכן ָע ָש
ׁ
ׁשר ֶה ְר ָאה ד' ֶאת־מ ֶ
ִהוא ַּכ ַּמ ְר ֶאה ֲא ֶ

האור מרמז על החכמה " -חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח' ,א)  .שבעת קני המנורה מרמזים על מכלול חכמות החול –
החכמות האנושיות (רבי יצחק אברבנאל שמות כה ,במדבר ח) .לחכמות האנושיות יש מקום של כבוד וחשיבות
בעבודת ד' .עניין זה נרמז בכך שהמנורה היא מכלי הקדש החשובים ,והדלקת נרות המנורה היא חלק מסדר העבודה היום–
יומי של הכהנים במשכן ובבית המקדש (רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' ,י –יז).

אמנם יש במנורה דין מיוחד " -אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (פסוק ב) .שבעת הנרות מכוונים אל הנר האמצעי,
אל הקנה המרכזי שממנו מסתעפים שאר קני המנורה .זהו הנר המכונה בדברי חז"ל 'הנר המערבי' ,שעליו נאמר "עדות הוא
לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל...שנותנין בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מתחיל {-להדליק} ובה היה מסיים"
(עיינו מנחות פ"ו ע"ב ,צ"ח ע"ב) .נר זה שהוא נר הדולק תמיד (רמב"ן שמות כ"ז ,כ) מסמל את התורה ,שהיא גם מקורן
הראשוני של כל החכמות כולן  ,וגם תכליתן הסופית (עיינו יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ חלק ב' דרוש ז') .שאר החכמות
משמשות את התורה "לרקחות ולטבחות ולאופות ,להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא עד מאוד"
(שו"ת פאר הדור לרמב"ם סימן מ"א).

לימודי החול הם חלק משמעותי בחיינו ובעבודת ד' שלנו .הם מכשירים את האדם להכיר את עולמו של הבורא ,ולהיות שותף
בקידומם של האנושות והעולם .אמנם ,חובה עלינו לשים במרכז חיינו את נר התמיד ,תורתו של הבורא ,המורה לנו את דרך
חיינו .מכוחה של תורה זו  -הכל נברא ,ולקיומה המלא  -הכל שואף.

הורים יקרים,

בכותל

ברצוננו לעדכן אתכם על הנעשה באולפנא בשבועיים האחרונים:
ביום שני י"ד בסיוון התקיים בכותל פרויקט בר ובת מצווה לילדים חריגים מכל
קצוות הארץ .את האירוע הובילו אנשי ארגון "מחוברים לחיים" .התוכנית כללה
חלוקת סידורים מרגשת ע"י רב הכותל ,ואביו של רמי לוי שתרם תפילין לנערים.
בנות שכבת י' של האולפנא השתתפו בפרויקט ,הובילו ,רקדו ושמחו עם

בכותל

הנערות ,הפעילו סדנת יצירה ,והתפללו בכותל .יישר כח גדול לכל בנות השכבה.
תודה רבה לרכזת פעילויות החסד באולפנא ,נתי פרידמן ולמורות המלוות :ענת
בזק ,רבקה טרופ ,מלכיאלה סתיו ,והודי'ה ירוסלביץ.

לקראת סיום השנה וכאוורור בתקופת עומס הבגרויות יצאו בנות שכבת י"א
לסיור ביפו שכלל הליכה על הטיילת ופיקניק חוויתי וכיף בגן צ'ארלס קלור .הרב
עודד פגש את הבנות ושוחח עמן לקראת עלייתן לשמינית .תודה רבה לרכזת
השכבה הדס גודמן על ארגון היום ולמחנכות חנה בן דוד ,מירי נוייגרשל ואילה
דביר על הליווי.

בכותל

לציון שנה לחטיפה ורצח שלושת הנערים נפתלי פרנקל,
גלעד שאער ואייל יפרח ,צוין באולפנא "יום האחדות"
בהובלת בנות "הקהל למען ציון" של מועצת תלמידות.
היום נפתח בפעילות בכיתות אותה העבירו תלמידות כיתה
ט' שירה גרוסי ,עדינה כהן ,ענבר וינוגרד וחוה הרמן לבנות
כיתתן .בהמשך היום התקיים "הפנינג אחדות" בו בנות
משכבות ז'-ח'-ט' כתבו תפילות ובקשות למען אחדות עם
ישראל ,הפריחו בלונים וחתמו בדרך מקורית על הקריאה
לאחדות .הבנות גם קיבלו שוקולדים עם הכיתוב
"יום האחדות" עליהם מטעם אגודת ידידי החמ"ד וחילקו
אותם לאנשים בתקווה להשבת הרוח הגדולה ששרתה על
עם ישראל בעת הקשה ההיא .תודה מיוחדת לתלמידות
שירה גרוסי ועדינה כהן על היוזמה ,הארגון וההפעלה של
היום המרגש ולרכזות החברתיות מלכה ואילת על תכנון
היום והפעלתו.

השבוע הופיעו בנות המקהלה והתזמורת במופע סיכום בפני ההורים ובנות המשפחה.
במופע שרו וניגנו שמונה קטעים מן המיטב שבזמר העברי בעיבודים שונים ומעניינים .המופע סיכם את העבודה המאומצת
שבנות אלו השקיעו במהלך השנה על חשבון זמנן ,בין המטלות הרבות ושאר פעילויות  ,והתגובות החיוביות של הקהל
חיזקו ושימחו את הבנות שראו פירות לעמלן .תודה רבה למורה למוסיקה יונת אדמוני על ארגון הערב והובלת ההרכבים
המוזיקליים לאורך כל השנה.

במסגרת פעילות המדריכות של תוכנית "אורות פנימה" המתקיימת באולפנא בשכבות ט' וי' התקיימה פעילות בית
מדרש מיוחדת שעסקה בנושא "מקומנו בעולם" סביב השאלה לשם מה נברא העולם ומה תפקיד האדם .הבנות התכנסו
ב"בית אורות פנימה" שבמרכז העיר ולמדו בחברותות מדפי מקורות שהוכנו בחלקם גם על ידן ונהנו מאווירה מרוממת
וכיבוד קל .תודה למדריכות מירב ,מוריה ויעל ולרכזת התוכנית הגב' רחל הריס.

לקראת היציאה לחופש הגדול הקימה רכזת שכבת י' המורה ענת בזק סדנת
פעילות חווייתית ומעוררת חשיבה על המושג חופש ,על משמעותו ,על מורכבותו
ועל הדרכים השונות שניתן ליצוק בו תוכן .בנות שכבות ט' וי' קיימו בסדנא
פעילויות בהנחיית המחנכות ואף תמשכנה בכך לאורך השבוע הבא .תודה רבה
למורה ענת בזק על היוזמה ,התכנון ,ההנחיה והקמת הסדנא המיוחדת והמרשימה.

מסגרת השתתפותנו הקבועה בתחרות הארצית של "גם אני יכול" ,שבה תלמידי חטיבות ביניים מכינים מוצר שיכול
לעזור לאנשים בעלי מוגבלות ,עלו שתי קבוצות של אולפנת חורב לגמר התחרות :הקבוצה של מאירה ליפקין וחיה
מרגוליס ,הכינה "משחק בעיסוק" ,משחק העוזר לילד בן שבע עם תסמונת דאון לפתח שרירי אצבעות המאפשרים פעולה
כמו רכיסת כפתורים .המוצר של מאירה וחיה זכה בציון לשבח על ידע ,הבנה ומקוריות!
הקבוצה השנייה של שני נקי ,ליאורה לוין ,רינת ראבילו ,נעה נהרי ולבונה סילפן ,הכינה מוצר אלקטרוני "בייביקאר",
שבעזרת חיישני משקל מתחת לכסא התינוק ,מזהה נוכחות של תינוק שנשכח ח"ו באוטו ושולח הודעה לטלפון הנייד
של ההורה שהתינוק נשכח באוטו .התלמידות נעזרו ברפאל אסולין ובאיציק פארן ,מורי מגמת אלקטרוניקה ,ובתלמידות
הנפלאות של מגמת אלקטרוניקה בכיתה י"ב שהכינו עבורן את הרכיב האלקטרוני .תלמידות הקבוצה של ה"בייביקאר"
זכו בפרס הראשון המכובד בקטגוריה של ידע מדעי ,טכנולוגי והנדסי! יישר כוח לרינת ,ליאורה ,נעה ,לבונה ושני ,שעבדו
קשה במהלך כל השנה ובעיקר לקראת התחרות והעמידה מול חבר השופטים וייצגו את באולפנא בצורה נפלאה! תודה
למורה מיכל בויאר שליוותה את התלמידות לשיפוט בשבוע שעבר ושוב לטקס הסופי השבוע שבו הודיעו על הזכיות,
תודה למורים רפאל אסולין ,ואיציק פארן ולתלמידות מגמת אלקטרוניקה על כל העזרה ותודה גם למנהלת מרכז
המדעים הגב' נורית אהרוני ולצוות מדעים של שכבת ח' שהוביל את הפרוייקט.

כל הכבוד לכתה ז' 3שהשקיעו והתאמצו לאסוף בקבוקים קטנים ,במסגרת תחרות
המיחזור שהתקיימה באולפנא וזכו במקום הראשון .בכיתה זו בלבד ,נאספו מעל
שש מאות בקבוקים! ביום חמישי הבנות קיבלו פרס על מאמציהן  -ארוחת צהרים
של פיצה וגלידה .יישר כוח לתלמידות ז '3ותודה לצוות מדעים בחטיבת הביניים
שהוביל את מבצע המיחזור.

הנהלת האולפנא ,צוות המורים ובנות האולפנא
משתתפים באבלה של תלמידת האולפנא אודיה יעקוביאן
ושל משפחתה היקרה בפטירת הבן והאח ז''ל.

מזל טוב לצוות:
ללגילה ברגר לאירוסי הבן,
לג'ודי אמסל להולדת הנכד

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
נעמי
ישראל

נועה
גורפינקל

הודיה
צדקה

שיראל
מימון

מיכל
ממן

תמר
רפפורט

דניאלה
פרידמן

לירון
חסיד

רעות
לויאן

לאה
כהן

שולמית
פינקלמן

טליה
סיפרס

מוריה
מוגרבי

תמר
כהן

בתיה
סולניקה

דניאלה
כהן

אורה
סלם

שרה
ששון

הודיה
חבה

אביה
בן הראש

אביה
ניסימיאן

מיכל
וויל

נועה
מחלב

נעמי
דיבון

הודיה
חזן

אוריאן
בן זקן

ליטל
קרואני

חן
שטרן

ברכות לבנות האולפנא המשחקות בליגת הכדורסל
שהשתתפו במשחקי הגמר והגיעו להשגים מרשימים.
שבת שלום
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

