ערב שבת קודש פרשת תזריע  -מצורע התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
מצוות יישוב ארץ ישראל
"נצטווינו לרשת הארץ אשר נתן הא-ל יתעלה לאבותינו ,לאברהם ,ליצחק וליעקב ,ולא נעזבה ביד זולתנו מן
האומות או לשממה .והוא אמרו להם" :והורשתם את הארץ וישבתם בה ,כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה ,והתנחלתם
את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ... ".והראיה שזו מצווה אמרו ,יתעלה ,בעניין המרגלים" :עלה רש ,כאשר דבר ה' לך ,אל
תירא ואל תחת ... .".אבל הארץ  -לא נניח אותה בידם ,ולא ביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות וכו' ואומר אני ,כי המצווה
שחכמים מפליגים בה ,והוא דירת ארץ ישראל ,עד שאמרו "כל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה"
 ....וזולת זו הפלגות גדולות שאמרו בה  -הכול ממצוות עשה הוא ,שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה .אם כן ,היא מצוות
עשה לדורות ,מתחייב כל אחד ממנו ,ואפילו בזמן גלות ,כידוע במקומות הרבה .ולשון ספרי" :מעשה ברבי יהודה
בן בתירה ורבי מתיא בן חרש ורבי חנניה בן אחי ר' יהושע ור' נתן ,שהיו יוצאין חוצה לארץ ,והגיע לפלטיה ,וזכרו את ארץ
ישראל ,וזקפו את עיניהם ,זלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם ,וקראו המקרא הזה' :וירשתה וישבתה בה ושמרת לעשות '.ואמרו:
ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות".
(הרמב"ן בהשמטות לספר המצוות מצווה ד')

גאולת ישראל אשר אנחנו חוכים לה ,אל יחשוב החושב כי פתאום ירד השם יתברך שמו משמים ארץ לאמר לעמו צאו,
או ישלח משיחו כרגע מן שמים לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל ,ויקבצם ירושלימה ,ויעשה לה חומת אש ומקדש
אל ממרומים תרד ,כאשר הבטיח על ידי עבדיו הנביאים .לא כן קורא המשכיל! וודאי כל יעודי הנביאים יתקיימו באחרית
הימים ולא יפול חס וחלילה דבר ארצה ,ולא במנוסה נלך ,ולא בחפזון יום אחד ,כי אם מעט מעט תבוא גאולת ישראל,
לאט לאט תצמיח קרן ישועה ,עד וישראל יעשה חיל ו'ישֹגה מאד באחריתו' ,בקיום כל הייעודים והבטחות של הנביאים
הקדושים...
(הרב צבי הירש קלישר דרישת ציון  ,מאמר ראשון חלק ראשון  ,עמ' )37

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
שבנו מחופשת הפסח מלאים בכוחות לקראת השליש האחרון של השנה ועסקנו
בהכנות לקראת הימים הלאומיים הבאים לקראתנו.
בנות שכבת ט' העלו בפני האולפנא טקס מרגש ומרומם ליום הזיכרון לשואה
ולגבורה שעסק בנושא "נשים בשואה" .את הטקס פתח הרב עודד ,ובדבריו הדגיש
כי שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו ,וכי הזכירה חייבת לתת תמיד תוכן משמעותי
בחיינו.
בהמשך היום ,שמעו בנות האולפנא שיחות מפי ניצולי שואה .בנות שכבת ז'-ח'
שמעו את הגב' יהודית יונגרייז שתיארה את ילדותה במחבוא בשנות המלחמה,
ובנות שכבת ט'-י"ב שמעו את שיחתו של הרב אפרים מול שניצל כילד בצרפת
בזכות חסידת אומות עולם .תודה רבה לרכזות החברתיות מלכה קינסט ואילת
מרציאנו על תכנון ובניית הטקס עם הבנות ועל ארגון השיחות ביום זה.
במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה חולקו לכל בנות האולפנא נרות נשמה
מיוחדים שעליהם שמות של נספים בשואה עם אפשרות של חיפוש מידע ברשת
האינטרנט על הדמויות .הפרויקט המיוחד ,הינו משותף לכל בתי הספר של החמ"ד
ברחבי הארץ ומעודד מעורבות ושותפות של הדור הצעיר באופן פעיל בזיכרון
השואה.

תוכנית "לשמה" לבנות כיתה ט' עמדה השבוע בסימן "משואה לתקומה".
הבנות יצאו לסיור בהר הרצל ובו שמעו סיפורי מופת וגבורה של חיילי צה"ל
בדגש על האחריות המוטלת על כל אחת מהן לפעול ולהרבות טוב .את הסיור
העביר הרב גלעד לואיס המלווה את התוכנית לאורך השנה .לאחר ארוחת הערב
התכנסו הבנות באולם הפיס לערב "שרות וזוכרות" שהוקדש לקדושי השואה.
תודה למדריכות לשמה ולרכזת התכנית המורה חנה חן.

אנו שמחים לבשר כי אולפנת חורב זכתה בפרס הצטיינות בהוראה בתחום הספרות מטעם משרד החינוך לשנת תשע"ד.
פרס זה ניתן על הירתמותו של בית ספרנו למגמת משרד החינוך לעודד מצוינות במדעי הרוח.
צוות המורות פיתח תוכנית לימודים ייחודית בשכבת ט' תשע"ד בשיעורי הספרות .במהלך הלמידה כתבו הבנות עבודות חקר
המשלבות תחומי ידע מתחומי החברה והרוח בהנחיית צוות המורות.
יישר כוח לצוות המורות לספרות על המקצועיות וההשקעה הנמרצת בהוראה ייחודית ומשמעותית בהדרכתה של רכזת
הספרות  -ד"ר זיוה קוסופסקי.
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