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ערב שבת קודש פרשת תולדות התשע''ה

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויאהב יצחק את עשו … ורבקה אוהבת את יעקב"  -הרב עודד

בתחילת הפרשה נאמר" :ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים ,ויאהב יצחק את עשו כי
ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב" .רבים מן הפרשנים התעכבו על ההבדל בין יצחק ורבקה ויחסם השונה ליעקב
ועשו ,וכיצד "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" .הדבר מגיע לשיא בהמשך הפרשה כאשר קורא יצחק לבנו עשו
על מנת לברכו לפני מותו" :בעבור תברכך נפשי בטרם אמות" מה ראה יצחק להעדיף את עשו על פני יעקב ולברך
דווקא אתו? האם לא ראה יצחק את כל הפגמים הקיימים בעשו? הרי התורה עצמה מעידה על מעשי עשו "ותהיין
מורת רוח ליצחק ולרבקה"( .על כך שעשו לקח את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילון החתי לנשים) וכפי
ששואל המלבי"ם :מה ראה יצחק לברך את עשו דווקא ולא את יעקב ,וכי לא ידע שעשו איש שדה ויעקב איש תם?
ועוד וכי לא אפשר לברך את שני הבנים? ואמנם האברבנאל כותב בנימה של ביקורת על יצחק" :אין ספק שהיה
לו ליצחק להתבונן במעשה עשו ורשעתו ורשעת נשיו ,והבנים אשר תילדנה ידמו להם לרוע ,והיה לו להתפלל אל
אלוקים ויודיעו למי יברך ,אם לגדול כפי לידתו ,אם לגדול בשלמותו .אבל האהבה מקלקלת השורה ,לאהבתו את
עשו חשקה נפשו בו ולא ראה חובת מעשיו" .לעומתו כותב האור החיים" :וטעם יצחק שהיה חפץ לברך את עשו
הרשע ,כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך למידת הטוב וייטיב דרכיו" .כלומר דווקא מתוך ראיית הבעייתיות בעשו
קרבו יצחק כדי שלא יתרחק יותר .הרב שמשון רפאל הירש ,מעלה תמיהה נוספת על התנהגותה של רבקה ,כאשר
היא מצווה על יעקב להתחפש ולבא אל יצחק אביו בדמותו של עשו על מנת שיקבל את ברכתו .וכך כותב הרש"ר
הירש" :ואולם מה הייתה כוונתה של רבקה? …"לאיזו הצלחה יכלה לצפות ממעשיה ,תהיה אשר תהיה התועלת
שהיא יחסה לברכת האב ,לעולם הייתה ההצלחה גוררת אחריה את היפוכו של מה שציפתה לו" .אם ברכת האב
הורידה ברכת שמים על ראש המבורך ,היאך יכלה להאמין כי תוכל להטעות את ה' הצופה ומביט ,גם אם תצליח
ביחס לאב העיוור על ידי אותו משחק התחפשות עלוב ,היאך יכלה להעלות על דעתה כי ברכת האב ,התלויה בער
שיית צדקה ומשפט תוצא מאת ה' בדרך מרמה וכזב .אף אם ברכת האב הייתה כרוכה ביתרון מוחשי כגון עדיפות
בירושה לעתיד ,כלום לא הייתה חלוקת נכסים המבוססת על מרמה ,מקח טעות ביסודה ,בטלה ומבוטלת

בתוצאותיה?" כלומר כיצד חשבה רבקה שאפשר לגנוב ברכה רוחנית הבאה מאת ה' ,וגם ברכה של ירושה אי אפשר
לקבל בדרכי מרמה ,שהרי סופה להתגלות .כדי לענות על כך אומר הרש"ר הירש רעיון מקורי ומפתיע .לדעתו ,שני
בניו של יצחק ייצגו שני יסודות בביתו .עשו ייצג את הכח החומרי ,ויעקב את הכח הרוחני .יצחק זכר את הנבואה:
"ורב יעבד צעיר" ,וידע כי יעקב שהיה איש תם יושב אהלים ימשיך את דרכו ודרך אברהם אביו ,אך סבר בטעות כי
גם לעשו ,שהיה איש ציד ,יש תפקיד ויחד יבנו שניהם את בית ישראל .לפיכך הועיד לעשו ברכה בעלת תוכן חומרי,
ואילו הברכה הרוחנית הייתה שמורה תמיד ליעקב .וכפי שבאמת ברך יצחק את יעקב ,לפני שהוא שולח אותו לארם
למצוא לו אישה ,ואומר לו "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך" .הרש"ר מוכיח את דבריו מתגובתו של עשו
לתרמית ,כאשר עשו שואל מיד את אביו "הלא אצלת לי ברכה" כלומר ברור לעשו שגם ליעקב שמורה ברכה ,ולכן
הוא מבקש אותה לעצמו .אך יצחק יודע שאת הברכה אשר הועיד ליעקב אין הוא יכול לתת לעשו ,ולכן הוא עונה
לעשו "ולכה אפוא מה אעשה בני" .לעומת זאת ,רבקה ,שהייתה מבית לבן ,ידעה את הקללה שבפיצול זה ,וסברה
שהחומר יהיה לברכה וישועה רק בבית שרוח אברהם מפעמת בו .החומר שאין עמו רוח היה בעיניה קללה ,כלשונו
של הרב שמשון רפאל הירש .ולכן התעקשה שרק יעקב איש הרוח יאחד את שני הכוחות .עכשיו ברורים מעשיה
של רבקה .רבקה הכירה היטב את עשו וידעה שהוא איש ציד ,וכפי שאומרים חז"ל :שהיה צד ומרמה את אביו בפיו,
וראתה כיצד במשך שנים ,עשו גונב את דעת אביו .ויצחק בתמימותו ,הולך שולל אחרי תרמיתו של עשו ,ומאמין כי
גם לעשו יש חלק ונחלה בבית ישראל .במעשה ההתחפשות של יעקב לעשו רוצה רבקה להוכיח ליצחק באיזה קלות
אפשר לגנוב את דעתו וכפי שיעקב יכול להתחפש לעשו כך גם עשו יכול להתחפש ליעקב .ולכן כאשר יצחק מגלה
את התרמית אחזתו חרדה גדולה כלומר הבין איך כל ימיו גנב עשו את דעתו ולכן כדי לבטא את הסכמתו לעמדתה
של רבקה ,הוסיף על ברכתו ליעקב "גם ברוך יהיה".

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום שלישי התקיימה לשכבת ח' שיחה מרתקת עם מר חגי לוי ,אדם מיוחד במינו
ששיתף את השכבה בהשקפת עולמו האופטימית .חגי נולד כבד ראייה והתעוור
בגיל צעיר .עם כל זאת ,הוא כיום עצמאי לחלוטין ,נשוי ואב לילדים ,אופטימי
וחדור אמונה בקב"ה .ההרצאה של חגי הייתה במסגרת התכנית "גם אני יכול" שבו
תלמידות נפגשות עם אדם נכה או בעל מוגבלות ומתכננות מוצר שיעזור לו בחיי
היום-יום .תודה למר חגי לוי על שיחתו המרתקת ,לנורית אהרוני ,למיכל ברויאר
ולכל צוות המדעים בכיתות ח' על ארגון ההרצאה.
לקראת חודש כסלו – חודש האור והגבורה ,זכו בנות כיתות ט' – י"ב לשמוע שיחה
מפי הגב' מרים פרץ .הגב' מרים פרץ ,ששכלה את בניה אוריאל ואלירז הי"ד ,חיר
זקה את כולנו בימים אלו ונטעה בליבנו אמונה ותקווה .תודה לגב' מרים פרץ על
שיחתה ולמלכה ואילת הרכזות החברתיות על ארגון השיחה.
כיתה י"א  2נסעה השבוע לקבל עולים חדשים בשדה התעופה בחסות הארגון
"נפש בנפש" .הבנות יצאו לאחר הלימודים לשדה התעופה עם בלונים ,ממתקים
שלטי חיזוק ודגלים לקבל את פני העולים לארץ .יישר כוח לתלמידות על היוזמה
ועל הארגון ולמורה הדס גודמן על ליווי הבנות והובלתן .להלן סרטון מהפעילות.

יישר כוח לתלמידות חטיבת הביניים שהצליחו מאוד בשלב הראשון ועלו לשלב הבא באולימפיאדה הארצית באסטרונומיה
ע"ש אילן רמון .השלב השני בתחרות הוא פתירת משימה באסטרונומיה .השלב הבא פתוח בפני כל תלמידה מחטיבת הביר
ניים שמתעניינת בנושא ומוכנה להשקיע בו זמן ואנרגיה .בנוסף ,אם יש הורים ,אחים שכנים או מכרים שמבינים בכימיה,
ביולוגיה ,פיזיקה או אסטרונומיה ומוכנים לעזור לתלמידות בפתירת המשימה ,נשמח מאוד .לצורך כך ניתן ליצור קשר עם
נורית אהרוני ,מנהלת אשכול הפיס ומנחת הפרויקט .תודה ובהצלחה!
ביימים רביעי וחמישי יצאו בנות כיתות ח' לטיול שנתי .ביום הראשון טיילו הבנות בנחל כזיב ,בערב נהנו מפעילות זומבה וה�ר
קדה ולנו בכפר הנופש ראש הנקרא .ביום השני טיילו הבנות במערת קשת וביישוב חניתא .את הטיול סיימו הבנות בהליכה
לאורך החוף באזור ראש הנקרה וצפייה בשקיעה המרהיבה .תודה למר משה ניימן על ארגון הטיול המהנה ולמורים שליוו את
הטיול :הרב דוד מוריה ,רות לבנברג ומגי הרשקוביץ.
ביום חמישי התקיים ערב כיתה לבנות כיתה ט' 4בביתה של התלמידה נועה שם טוב .תודה למשפחת שם טוב על האירוח
ולמחנכת מורן ממן על ארגון הפעילות.

השבוע התקיים "יום יקירות" לשכבת ט' .בנות השכבה עמלו וקישטו את הכיתות
בנושא "טבע" .יישר כוח לבנות על היצירתיות ועל שיתוף הפעולה ולמחנכות השר
כבה על הובלת היום.

ביום חמישי התקיים יום מגמות לבנות כיתות י' – י"ב .ביום זה כל מגמה
יצאה לסיור בשטח והתמחתה בתחומים השונים הנלמדים בכיתה:
מגמת ביוטכנולוגיה ביקרה מתחם ביוטכנולוגיה ימית במכללת רופין .הבנות
חקרו יצורים ימיים ושימושים ביוטכנולוגיים שלהם .שכבת י' חקרה שימוש באצות
כביופילטרים .שכבות י"א וי"ב הפיקו רעלנים משושנות ים ובחנו את השפעת הרעילות
על מערכות שלמות ותאים בודדים .בנוסף ,הבנות סיירו במתחם החקלאות הימית
בחוף הים ושמעו הרצאה מפי ד"ר תמר רחמים .יישר כוח למורות נעמה פריימן ותמר
נתן על ארגון הסיור המרתק.
מגמת פיזיקה זכתה לביקור מיוחד ומסווג בכור הגרעיני בנחל שורק ,המשמש ל�מ
חקר וצרכי רפואה .בנות המגמה שמעו הרצאות מרתקות על קרינה מייננת (לא זו
של הפלאפונים) ועל רפואה גרעינית -בדיקות המשתמשות בחומרים רדיואקטיביים
וטיפולים רפואיים בחומרים אלה .תודה למורות תהילה הורן ואסתי אנסבכר על הסיור
המעניין.

מגמת ארץ ישראל יצאה לסיור ממקורות הירקון אל תל אפק .בנות המגמה למדו
יחד על שיקום נחלים ,צעדו אל מבצר אפק והקשיבו לקולות מלחמות ישראל בפליר
שתים .הבנות צפו על אם המושבות ושמעו את סיפורי החלוצים .בנות המגמה סיימו
בפעילות גיבוש ומנגל משותף .תודה לתלמידות שלקחו חלק פעיל ביום זה ולמורות
גילת סלע ושרי מוזס על ארגון הסיור.

בנות מגמת אומנות מכיתות י' וי"ב פתחו את היום במוזיאון משה קסטל שבמעלה
אדומים .הבנות קיבלו הדרכה מאלפת אודות סגנונות היצירה של האמן וייחודיות
השימוש בחומרים בעבודותיו .הבנות ראו כיצד אמן ידוע חוקר אופני ציור ואף מנסה
חומרים ייחודיים כעפר ,אבנים מרוסקות ,בדים ותצלומים בציורי הצבע שלו .לאחר
מכן ,המשיכו בנות המגמה ל"בית התמר" בעין גדי ,העשוי כולו מתוצרי עץ הדקל .הבר
נות ישבו על שרפרפים שעשויים מגזע העץ ,על גבי שטיח מקלעת מענפי תמר ותחת
גג שזור עלי דקל .לאחר אכילת תמרים ושתיית תה צמחי מדבר למדו בנות המגמה על
תרבות התמר ,על אפשרויות היצירה בחלקיו השונים של העץ והתנסו בשזירה בענפי
הלולב .תודה למורות עדי דוד ואביבה וינטר.

בנות מגמת ביולוגיה מכיתה י' החלו את יום המגמות במרכז לחקר הציפורים
בירושלים ,שם הם צפו בהטבעת ציפורים וקיבלו סקירה על נדידת ציפורים ועל
שיתופי פעולה בינלאומיים בהם שותף המרכז .לאחר מכן המשיכו בנות המגמה
מכיתה י' לפעילות במעבדות בלמונטה המשוכללות שבגבעת רם .נושא הפעילות
היה תאים ואנזימים כהשלמה העמקה ויישום של הנלמד בכיתה .תודה רבה למורה
מירב סיאני על ארגון הסיור ולמורה נעמה צוברי על הליווי בסיור.
כיתות י"א וי"ב ממגמת ביולוגיה יצאו לסיור אקולוגי בחולות ניצנים  .הם התנסו
באפיון החי והצומח וכן גורמי האקלים של בית הגידול החולי תוך שימוש בשיטות
מדידה המתאימות לשדה  .כמו כן התנסו התלמידות בבישולי שדה שתרמו לגיבוש
כיתות המגמה .הסיור הדגים והעמיק את הידע שנלמד בכיתה באופן חוויתי .תודה
למורות המגמה מלכיאלה סתיו ומרב סיאני על הליווי והארגון של הסיור המרתק.
תודה לרב אשר שכטר שהצטרף לסיור.
מגמת אלקטרוניקה סיירה במוזיאון המדע ולמדה על החשמל הסטטי שכולנו
מרגישים לעיתים .הבנות התנסו במכשיר המעביר זרם של  440,000וולט בגוף! (לא
לנסות בבית )...ההתנסות הייתה חווייתית ומצחיקה .תודה למורה רפאל אסולין על
ארגון הסיור המרתק.

מגמת כימיה בנות המגמה בכיתות י'-י"ב בקרו במעבדות בלמונטה באוניברסיטה
העברית בגבעת רם .הן שמעו הרצאה משותפת בנושא זיהוי פלילי ,ארגנו ארוחה
משותפת על הדשא ,לאחר מכן התפצלו הבנות לעבודה במעבדות כאשר בנות
השישית חקרו את נושא העישון ,בנות השביעית התמקדו בחמצון חיזור ,ובנות
השמינית באנרגיה ושיווי משקל .הבנות הפגינו ידע רב נהנו מאוד והשאירו רושם
רב במקום.

תודה רבה למורי המגמות על ארגון ולווי יום המגמות וליתר חברי הצוות שהצטרפו
ותרמו להצלחתו.

מזל טוב לצוות:
למורה אילת מרציאנו לרגל בר המצווה של הבן יצחק

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שיראל
חייק

אבישג
בר-חן

איתיה
קליין
דינה
שטיינבך

איילת
תא שמע

רותם
מזרחי

דבורה
ארם
שירה
כהן

שבת שלום וחודש טוב,
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

שירה
ליבוביץ

