ערב שבת קודש פרשת ויקהל פקודי -פרה תשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
חֹוקה ִמ ֶמּנִ ּי" (קהלת ,פרק ז' כ"ג) – הרב עודד
"א ַמ ְר ִתּי ֶא ְח ָכ ָּמה וְ ִהיא ְר ָ
ָ
בשבת הקרובה ,נקרא את פרשיות ויקהל פקודי ואת הקריאה המיוחדת לפרשת פרה הנמצאת בפרשת חוקת ועוסקת במצוות
פרה אדומה .ידועים דברי חז"ל אשר רש"י מביא בתחילת פרשת חוקת( :פרק י"ט פסוק ב') "זאת חקת התורה ,לפי שהשטן
ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חקה ,גזירה היא מלפני ואין לך
רשות להרהר אחריה".
רש"י מסביר את הביטוי "זאת חוקת התורה" ,על פי ההבחנה המקובלת ,בין המשפטים  -שהם המצוות שאנו יודעים מקצת
מטעמן והם מובנים לנו ,לבין החוקים  -שלא נתבאר טעמם .חז"ל במדרש במדבר (פרשה י"ט ,ג) מייחסים את הפסוק (קהלת
יתי ַב ָח ְכ ָמה ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה ו ְִהיא ְרחו ָֹקה ִמ ֶּמ ִּני" לניסיון של שלמה המלך להבין את טעמה של מצוות פרה
"כל זֹה נִ ִּס ִ
ז' כ"ג) ָּ
אדומה ,ללא הצלחה "אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי אחכמה והיא
רחוקה ממני" .מצוות פרה אדומה היא דוגמא המסמלת את החוקים שלא נתבאר טעמם ואומות העולם מצערים את ישראל
ולועגים לנו כי אנו מקיימים מצוות אלו ,לכן כתבה התורה "זאת חוקת התורה" ,כפתיחה למצוות פרה אדומה ,להדגיש את
הרעיון שאנו מקיימים את מצוות פרה אדומה שלא נתבאר טעמה כמו את יתר החוקים גם ללא ידיעת טעמם.
אמנם לכאורה דברי רש"י שהובאו לעיל נראים כסותרים את דבריו בהמשך הפרשה (פרק י"ט פסוק כ"ב) שם הוא כותב טעם
למצוות פרה אדומה  ,ואומר שהוא תיקון לחטא העגל .רש"י מביא משל לבן שפחה שטינף ארמונו של מלך ,אמרו תבוא אמו
ותקנח אחריו ,כך תבוא הפרה שהיא האם ותכפר על עוון העגל .לפי דבריו ,טעמה של מצוות פרה אדומה ידוע ,שהוא ,כאמור,
תיקון לעוון העגל .אם כן צריך להבין את דברי רש"י ,האם מצוות פרה אדומה היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע כמו שהוא
כותב בתחילת הפרשה ,או בכלל המשפטים שטעמם ידוע כמו שהוא כותב בהמשך הפרשה?
ונראה להסביר שאין סתירה בדבריו של רש"י כלל ,אלא דבריו משלימים זה את זה .מצד אחד מצוות פרה אדומה ,כאמור ,היא
בכלל החוקים שטעמם לא ידוע ,אבל בעצם קיום מצוות פרה אדומה כגזירת מלך גם מבלי להבין את טעמה יש תיקון לחטא
העגל .ידועים דברי ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר א' סע' צ"ז) המסביר את חטא העגל ,לא ככפירה ועבודה זרה ,אלא -עצם
המחשבה שאדם יכול להחליט בשכלו מהי הדרך לעבודת ה' .חלק מעם ישראל היו זקוקים לדבר מוחשי לעבוד את ה' ,לכן הם
חשבו שהם יכולים ליצור בעצמם עגל ,מבלי ציווי ה' ובאמצעותו לכוון לשמים .זה היה לדבריו של ריה"ל שורש הכפירה וזהו
חטא העגל .כמובן לאור זאת ברור כי התיקון לחטא העגל הוא בהבנה שאדם לא יכול להמציא בשכלו מצוות כדי להתקרב
לקב"ה ,וגם לא תמיד יכול להבין את מצוות ה' בשכלו .על ידי קיום מצוות פרה אדומה אנו מראים שמצוות ה' הם גבוה מעל
גבוה ,מעבר להשגת האדם .לכן שני הדברים נכונים ,ומשלימים זה את זה -מצוות פרה אדומה היא גם בכלל החוקים שטעמם
לא נתבאר ,וגם בכלל המשפטים שטעמם ידוע ויש בקיומה של מצווה זו גם תיקון לחטא העגל.

.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:
שכבות ז' וח' שמעו בשבוע שעבר את שיחתה של הסופרת אורה מורג אשר כותבת לבני
הנעורים ספרות מן הזא'נר של הרומן ההיסטורי .בספריה מפגישה הסופרת את הקוראים עם
אירועים ופרשיות סוערות מן ההיסטוריה של עם ישראל כגון פיצוץ מלון המלך דוד ,פרשיות
ריגול והעפלה ,סיפורה של מכונת האניגמה ועוד...
תודה רבה לספרנית מלכה שוויגר על ארגון השיחה המרתקת.
לקראת פורים התכנסו שכבות ט'-י"ב לשמוע את שיחתו של הרב דני סיגליס שעסקה בנושא
הלבוש במגילה .גם שכבות ז' וח' שמעו שיחה על מגילת אסתר מפיו של הרב דוד מוריה.
לאחר עבודה רבה קשה ומאומצת מאד העלו בנות השמינית את ההצגה "המתנה המושלמת"
באולם של בית הספר לאומנויות ומדעים .ההצגה הועלתה בצהרים לפני בנות שכבת ז'-ח'
ולאחר מכן בערב שוב לפני בנות שכבות ט'-יב' והוריהן .העבודה הקשה בתחומים השונים
כגון תפאורה ,ריקוד ומשחק נשאה פרי וההצגה קצרה הצלחה מרובה ותשואות מן הקהל.
תודה גדולה במיוחד לרכזת השכבה חווה ליכטנשטיין ולמחנכות קרן אפרגן ואורית אזוגי
על השעות הרבות והמאמצים הבלתי נלאים להצלחת האירוע.
תודה רבה לבימאית שני בובליל על העבודה הקשה בחיוך ובנועם ,תודות גם לאנשי האחזקה אורי סופר ,אלי צחי ואיתי הדר על כל
הסיוע הרב בהובלה ,העמדה והפעלת כל התפאורה במהלך השבוע ובערב עצמו .תודה רבה לרכזות החברתיות מלכה קינסט ואילת
מרציאנו על כל העזרה בארגון ובעניינים הטכניים הרבים וכן תודה לענת זאדה על הסיוע הרב .יישר כח לשכבת י"ב הנהדרת שהשיגה
הישגים נפלאים בהצגה ובחודש אדר כולו מתוך שמחה ,נועם ואווירה נהדרת.
שכבת ט' קיימה פעילות שכבתית לקראת פורים שכללה חידון פורימי והרקדה .תודה לרכזת השכבה אורית גלילי ולמחנכות אילת
וידברג ,מורן ממן וחנה חן על הארגון.
בנות שכבת י' הפעילו את בנות כיתות ז' ח' בשוק פורים מושקע שעסק בנושא עדות ישראל .תודה רבה לרכזת השכבה ענת בזק

בערב שושן פורים התקיימה מסיבת פורים המסורתית .הבנות הגיעו מחופשות ונהנו מהופעת
הבכורה של אנדרדוס ומהרקדה מקפיצה עם די ג'יי נתנאלה .תודה רבה לרכזות אילת ומלכה על
ארגון וניהול המסיבה ולחיים על העזרה הרבה מאחורי הקלעים .תודה למורות ולמחנכות שליוו
את הערב

נציגות מועצת התלמידות באולפנא :שירה גרוסי ,עדינה כהן ,עדי גמליאל ופז שלזינגר ארגנו
חלוקת משלוח מנות מבנות האולפנא למשפחות שכולות במסגרת פרויקט שגרירים בחמ"ד.

ביום שלישי השבוע השתתפה קבוצת ה( FLLרובוטיקה) שלנו בתחרות הגמר הארצית בתל-אביב.
כחלק מדרישות התחרות ,הבנות הצליחו לתכנת רובוט שעושה משימות שונות הדורשות דיוק
רב ,כמו פתיחת דלתות ,הכנסת כדור לסל ועוד .בחלק של החקר ,הבנות יצרו בעצמן אפליקציה
המלמדת בני נוער לארגן את הזמן בצורה יעילה .הרעיונות לשיפור ניצול הזמן עובדו בעקבות
סקרים ,שאלונים וראיונות שהתלמידות ערכו .היום של התחרות היה בנוי משלושה חדרי שיפוט
ושלוש פעמים של הדגמת ביצועי הרובוט באולמות תצוגה .תלמידותינו ייצגו אותנו בכבוד רב וזכו
במדליות אישיות על השתתפות ובתעודות הוקרה על עבודת צוות מעולה!
היום עצמו היה חוויה מדהימה ואנחנו גאים בקבוצת התלמידות שלנו שכללה את :רעות מלניק
(ט' ,)4חוה הרמן (ט' ,)4פליאה אליאס (ט' ,)4יעל אקוקה (ט' ,)3נעה ג'קובס (ט' ,)4שירה זנזורי (ח')2
ועינב טייב (ז' .)2תודה למורה נעה בן יעקב שהדריכה אותן ,למורה תהילה לופוביץ שליוותה אותן
ביום התחרות ,ותודה גדולה לכל צוות המורים שפירגנו ,שיחררו ותמכו בקבוצה.

השבוע התקיים יום עיון חלמי''ש.
היום עסק בנושא בין הגוף והנפש
והביא את הבנות להעמקה משמעותית
בהבנת קדושתו של הבית היהודי.
תודה רבה לטובי איזק על ארגון
השבוע בנות שכבה י"ב שמעו את סיפורו

השבוע בנות מגמת ארץ ישראל משכבת

היום

המרתק של עמי רון ,החייל שהציל

י' יצאו לטיול לימודי בהנחיית מורת

אפרגן ,חוה ליכטשטיין ואורית אזוגי.

במלחמת יוה"כ את משה ז'רצני (אבא

המגמה גילת סלע.

של הודיה)

המשמעותי,

ולמורות:

קרן

אנו מברכים את המורה רחל קינרייך שזכתה להיות מאחת ממורות המאה בשנת תשע''ה
וזאת על שנים רבות של לימוד וחינוך אלפי תלמידות בדרך של אהבת תורה ויראת שמיים.
לוגו חמד
לוגו חמד בנוי משני חלקים  -לוגו וסלוגן
בכל מקום בו יופיע הלוגו יופיע הסלוגן ואין
להפריד בינהם.

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

מורה לתנ”ך ולמתמטיקה,
מחנכת ,רכזת מקצוע התנ”ך
ומלוות מורים

מחוז מנח”י

רחל קינרייך

מורי המאה
הצדעה למנהיגי חינוך מצטיינים

חזון החמ"ד מחולל מציאות – מינהל החמ"ד מצדיע
למאה מנהיגי חינוך בחמ"ד המצטיינים בעבודתם

על עשייה חינוכית חדשנית המקדמת כל תלמיד
ממקומו ,על פיתוח קשרי הוראה המעמידים רף גבוה
למיצוי ומצוינות ,על היותה אהובה ומוערכת בקרב
התלמידות והמורים ועל הטבעת חותם אישי במסירות רב.

מזל טוב לצוות:
לראש האולפנא להולדת הנכד

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אוריה
נסמיאן

שני
אזנקוט

אסתר
סלם

אביה
ביר

חנה
ויין

לינוי
כהן

ספיר
ויצמן

אבישג
מזרחי

פז
כהן

רחל
יודקביץ

תמר
ביטון

לאה
יהלום

יעל
שטיינר

שירה
שרייבר

אדוה
פרנקפורטר

עדי
פרנקפורטר

הודיה
זרנצ'ני

שבת שלום,
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

עדי
דשן

