ערב שבת קודש פרשת תצוה  -זכור התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
התהדרות חיצונית ותוכן פנימי  -הרב שי וייסבורט
בפרשתנו אנו קוראים על ציווי עשיית בגדי הכהונה:
"ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" (שמות כ"ח ,ב)
בגדי הכהונה המרהיבים ביופיים ,משכו גם את ליבם של אנשים מאומות העולם (שבת ל"א ,ע"א) :
"...מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ,ושמע קול סופר שהיה אומר 'ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד' .אמר:
הללו למי? אמרו לו :לכהן גדול ,אמר אותו נכרי בעצמו ,אלך ואתגייר ,בשביל שישימוני כהן גדול .בא לפני שמאי ,אמר ליה:
גיירני על מנת שתשימני כהן גדול .דחפו באמת הבנין שבידו .בא לפני הלל – גייריה"....
הנכרי ששמע את תיאורם של בגדי הכהונה ,התאווה ללובשם ,ולצורך כך ביקש להתגייר ,בחושבו שכל יהודי יכול להיות כהן
גדול .באופן טבעי שמאי סירב לגיירו ,שהרי לכתחילה אין מקבלים גר שהמניע שלו להתגייר אינו לשם שמים (יבמות כ"ד,
ע"ב) .אך אם כן מדוע גיירו הלל?
מתוך המשך הגמרא מתברר העניין:
"הלך [הגר] וקרא ,כיון שהגיע [אל הפסוק] 'והזר הקרב יומת' אמר ליה [להלל] :מקרא זה על מי נאמר? אמר לו [הלל] :אפילו
על דוד מלך ישראל....בא [הגר] לפני שמאי ,אמר לו :כלום ראוי אני להיות כהן גדול?! והלא כתיב בתורה 'והזר הקרב יומת'!
בא לפני הלל ,אמר לו :ענוותן הלל ,ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה" ....
התוספות (יבמות ק"ט ע"ב ד"ה רעה) מסבירים שבמקרה זה (כמו במקרים נוספים המוזכרים שם בגמרא) ,הייתה להלל הזקן
וודאות פנימית מראש ,שגר זה סופו להיות גר גמור ,ולכן הסכים לגיירו .הלל קלט מאחורי המשיכה ליופי החיצוני של בגדי
הכהונה ,מוכנות לקבלת תוכן פנימי עמוק.
עניינם של בגדי כהונה באופן מיוחד הוא יופי חיצוני המרמז על תוכן פנימי עמוק – שהוא היופי האמיתי .דווקא הכהנים ,אנשי
התוכן הפנימי והקדושה ,לובשים בגדי תפארת ,ומשרתים במקום הקדוש ביותר והיפה ביותר בעולם :בית המקדש " -נויו של
עולם" (זבחים נ"ד ע"ב .עיינו גם בספר נצח ישראל למהר"ל פרק ז').
גם אחשורוש לבש במשתה היין את בגדי הכהונה שנלקחו מאיתנו (מגילה י"ב ,ע"א) .אמנם אחשורוש לקח את החיצוניות
ללא הפנימיות ,את הברק וההתהדרות ללא התוכן והקדושה .הפער בין הפנימיות לחיצוניות הוא אחד מהעקרונות החורזים
את מגילת אסתר ,וכנראה עומד גם ביסוד חובת שתיית היין בפורים וביסוד המנהג להתחפש בחג זה.
שנזכה בחודש אדר ובכל השנה כולה ,לחיות חיים שחיצוניותם ופנימיותם – מלאי תוכן ,יופי וקדושה!

.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות כיתה ז' 1קיימו ערב כיתה בביתה של התלמידה רונית וולף.
תודה למחנכת נירית ברקוביץ על הארגון ולמשפחת וולף על האירוח.
במסגרת יום גוש קטיף שצוין בכ"ב בשבט ,שמעו בנות שכבת ז' וח' שיחה מפי הרב
שמואל כץ .השיחה שלוותה במצגת מאד מרשימה ומעמיקה סיפרה את סיפור הגוש
מהקמתו ,על עולם התורה והיצירה שבו ,על הפריחה וההיאחזות בקרקע ועל הקושי
הגדול עם הגירוש ,והאמונה במהלך הדרך .תודה רבה לרב כץ על השיחה החשובה
והמרגשת.
לכבוד ראש חודש אדר התקיימה הרקדה בליווי הנגן עקיבא אלטמן.
תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על הארגון.
במהלך השבוע התקיימו לכל כיתות האולפנא בשכבות ז'-י"א בקרי כיתה.
כל כיתה התארחה בביתה של אחת התלמידות ושם נערכה פעילות חברתית מגבשת
וארוחות בוקר משותפות .אנו מודים מאד לכל המשפחות שפתחו בפנינו את ביתם
לאירוח וכן למחנכות על ארגון הפעילות.
לאחר מאמצים מרובים תוך השקעה ויצירתיות רבה נכנסו ביום שני בבוקר כל הבנות
לאולפנא מקושטת להפליא .בנות שכבת י"ב עמלו להפוך את כל הכניסה לאולפנא
ל"ירושלים" כחלק מנושא חודש אדר הכללי העוסק בבחירות .בהמשך היום התקיימה
ה"הכתרה" המסורתית שבה הוצגה בפני האולפנא ה"רבנית" הדס הורביץ שנבחרה ע"י
השמינית להוביל את אירועי אדר .האירוע לווה בקטעי משחק ,הומור ואף במשחק חוויתי
בשיתוף מורים מצוות ההוראה .יישר כח לבנות השמינית הנפלאות על האירועים הרבים וכן
לרכזת שכבת י"ב הגב' חווה ליכטנשטיין והמחנכות אורית אזוגי וקרן אפרגן על ארגון והפעלת
בנות השמינית .תודה גם לרכזות החברתיות מלכה ואילת על השותפות בתחומים השונים.

בהמשך השבוע התקיימו אירועים רבים שאורגנו ע"י שכבת י"ב עבור כל בנות האולפנא .בין האירועים נזכיר משחק חידון אינטראקטיבי
על צוות ההוראה באולפנא ,מזנון של השמיניסטיות ,משחק כלל בית ספרי של "מלחמת צבעים" ופעילויות נוספות שהתקיימו על פי
התקנון המיוחד שנוצר עבור חודש אדר.

האירוע המסכם של השבוע התקיים בנוכחות כל בנות האולפנא ביום חמישי אחר הצהרים .באירוע ה"טיש" הגדול שיתף הרב עודד את
הבנות בניגונים ודברי תורה לקראת שבת ,יחד עם הרבנית הדס.

בנות משכבת ט' יצאו השבוע לפעילות בבית גיל הזהב "נופי ירושלים" במסגרת הפרוייקט
הבין-דורי .תודה רבה לרב כץ על השותפות באירוע וכן לבת השרות שושנה דוביצקי על
ליווי הבנות.

ביום שני שעבר הגיעה אלינו הגב' יעל פרי ,מהנדסת בכירה מאינטל ,להרצאת מוטיבציה
לתלמידות העתודה בשכבות ח'-ט'-י'-י"א .ההרצאה ניתנה כחלק מתכנית ארצית של
העלאת מוטיבציה למצטיינים ומניעת נשירה מתכנית העתודה המדעית טכנולוגית.
ההרצאה היתה מרתקת ,ונתנה הדגמות של התפתחויות מרשימות בתחומי המתמטיקה
והמדעים ,חשיבות ההצטיינות בתחומים אלו בכלל ,ובמדינת ישראל בפרט.
אחד התחומים החמים בתחום הוא חקר המוח ,ובסרטון הזה ,שיעל הראתה לתלמידות
העתודה ,ניתן לראות איך אפשר "לעבוד" על המוח על ידי שינויים בצלליות של חפצים
 שימו לב שמיקום הכדורסל נשאר קבוע ,רק הדמיית הצל משתנה!https://www.youtube.com/watch?v=5fgOK0odA1o
תודה לגב' פרי על הרצאה מרתקת ,לתלמידות על שיתוף הפעולה ולצוות העתודה על
ארגון ההרצאה.

אולפנת חורב ירושלים
ברוך דיין האמת
משתתפים באבלו של

הרב שמואל כץ
בפטירת אביו

ר' זאב כץ ז"ל
המקום ינחם אותו ואת משפחתו
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

הנהלת האולפנא
צוות המורים ועובדי האולפנא ,תלמידות ובוגרות האולפנא.
הלוויה התקיימה ביום שישי במושב ניר גלים.
יושבים שבעה בבית ההורים ,במושב ניר גלים ,רח' המייסדים מול ביהכנ"ס.

מזל טוב לצוות:
לראש האולפנא לרגל אירוסי בנו נעם עב''ל רעות,
ללירון בחכמה להולדת הבן,
לעדי דוד להולדת הבת,
ולשירה פרידמן להולדת הבת.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
תמר
גרינברג

נועה
בן טולילה

שני
חסיד

נעה
נהרי

שירה
סגל

יונה
ממן

ליאורה
מרסדן

ליאור
אבו

נעה
פסט

תמר
כ''ץ

רחל
ממן

אסתר
שפירר

לירז
מרצ'י

תהל
אפרים

עדי
מעתוק

שני
דורון

אילה
קאופמן

ליאל
רז

אודיה
יעקביאן

ספיר
סמסון

מעין
ארנסט

שירה
הימלשטיין

שבת שלום,
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

