ערב שבת קודש פרשת וישלח התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
סוד הפרטים הקטנים  -הרב יהודה ולד
ׁש ַחר".
יש ִע ּמוֹ ַעד עֲלוֹת ַה ָּ
ּא ֵבק ִא ׁ
ּתר ַי ֲעקֹב ְל ַב ּדוֹ ַוֵי ָ
"ַו ִּיָו ֵ
רש"י מביא לנו את דברי הגמרא "ויותר יעקב"  -שכח פכים קטנים וחזר עליהם.
אותו יעקב אבינו שעליו מסופר ,שכל שנותיו הרבות כשלמד תורה בבית שם ועבר לא שכב לישון ,שחולם על מלאכים ומדבר
עם אלוקים .שעסוק באידיאלים גדולים של בניית עם ישראל -חוזר על פכים קטנים ששכח .על דברים פעוטים לכאורה.
היכולת להיות עסוק בדברים הגדולים ועם זאת לא לזלזל בדברים הקטנים .היא מדרגה מיוחדת.
כותב הרב זלמן מלמד ראש ישיבת בית אל :
"יש צדיקים שיודעים לתת שיעורים נפלאים ,אולי גם להתרומם בתפילה למעלה גבוהה ,שעות של עליות נהדרות ונפלאות-
אבל בחיים הפרטיים בבית הם בני אדם רגילים .ויש אנשים קדושים שבכל החיים הם בקדושה ,לא בשעות מיוחדות ולא
בהופעות מיוחדות ,בכל החיים הם בקדושה .כל מה שהם עושים זה מתוך שיקול דעת ,הכל טהור ,הכול לשם שמים והכול
בקדושה" .מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן"  -בקטנות הם לא דקדקו ,זלזלו בפרטים
הקטנים ובלי הפרטים הקטנים אי אפשר לבנות גדוּלה"
רבי מנשה מאיליה מבאי ביתו של הגר"א היה רגיל לומר –"כל זמן שישנה עוד תולעת אחת סגורה בתוך נקיק סלע ,והיא
לחוצה ודחוקה ומתפתלת להמשיך בדרכה ואינה יכולה ,אי אפשר למי שהוא לחיות חיי נחת ולראות בטובה"
ולוואי שנדע לחנך את עצמנו ואת ילדינו  -להיות עסוקים בעיקר ,באידיאלים הגדולים ,ברצונות וחלומות ,ועם זאת לא לשכוח
ולזלזל בעניינים והצרכים הקטנים .לתת לכל דבר את המקום והמשמעות הראויה לו.
בחינת "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"

.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
שכבות ז' ,ח' וי' קיימו השבוע "יום יקירות" של קישוט הכיתות .הבנות
תכננו ,עיצבו וצבעו על בדים ובריסטולים ציורים ואמרות בנושא "טבע"
שנבחר על ידי בנות האולפנא כנושא המרכזי השנה בקישוט הכיתות.
תודה למחנכות השכבות על ההשקעה המרובה והשעות הרבות בהן עסקו
עם הבנות בקישוט .תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על הסיוע.

במסגרת תוכנית העתודה המדעית טכנולוגית ,יצאו השבוע תלמידות
כיתה ז' לרחבת האולפנא והתנסו במדידת גובה בניין הפיס ,בעזרת שיטת
הפרלקסה.
הבנות עבדו בצורה מקצועית ומדויקת ,הגיעו לתוצאות מצוינות וכמובן
מאוד נהנו.

בנות שכבת י"א יצאו לסיור לימודי ביד ושם כפתיחה ללימוד נושא השואה בשיעורי ההיסטוריה .הבנות סיירו במוזיאון
ההיסטורי והשתתפו בסדנא מטעם בית הספר להוראת השואה של יד ושם שעסקה בנושא "נשים בשואה" .תודה לרכזת
השכבה הדס גודמן על ארגון הסיור ,ולמורות שהצטרפו :רחל קינרייך ,ענת בזק ,ורדית ביטון ,נתי פרידמן ,אילה דביר וחנה
בן דוד.
בנות שכבת י"ב השתתפו ביריד שרות לאומי מחוזי של החמ"ד שהתקיים במרכז הכנסים ברמת רחל .במהלך היום עברו
הבנות בין תחנות של עמותות השירות השונות ופגשו מקרוב בנות שרות לאומי המשרתות במקומות שונים ברחבי הארץ.
כמו כן השתתפו בסדנאות מקצועיות כהכנה לשירות וצפו בהצגה שעסקה בהווי ובדילמות המלוות את השירות הלאומי.
תודה לרכזת השירות הלאומי המחנכת אורית אזוגי ,ליועצת גילה ברגר ,ולמורות זיוה קוסופסקי וחוה ליכטנשטיין על
הליווי.

מזל טוב לצוות:
לשרה עוז להולדת הבן ,למרים רוזנפלד להולדת הנכד ,ולרחל גולד להולדת הנכדה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שני
דניאל

טל אור
ידיד

טליה
טירי
מלכה
רודאף

ברכה
גריינר

שלומית
רובל

עליזה
גרוסמן

בת שבע
סינט

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

שירלי
פרידמן

חנה
כהן

אור
כהן

רחל
זייני

