בס''ד

ערב שבת קודש פרשת ויחי התשע''ה

שבוע טוב מאולפנת חורב
השגחה א-לוהית מאחורי הקלעים -הרב שי וייסבורט
לאחר פטירת יעקב אבינו חוששים האחים שמא יוסף ישיב להם רעה כגמול על הרעה שעשו עימו .אך יוסף מרגיע את
האחים ומסביר" :ואתם חשבתם עליי רעה ,א-לוהים חשבה לטובה...להחיות עם רב"( .בראשית נ' ,כ) .האחים אמנם רצו
להרחיק את יוסף ,אך מאחורי הקלעים הקב"ה ניווט את המאורעות על מנת להכין משען לחם עבור בית יעקב בשנות הרעב.
יוסף הצדיק מתבונן על המציאות במבט החודר לפנימיותם של המאורעות ,ומצליח לראות לא רק את
הנסיבות החיצוניות שהביאו לכל הסבל שעבר עליו ,אלא גם את המגמה הא-להית שעומדת מאחורי הדברים.
אמנם מחשבות הקב"ה עוד עמקו לאין חקר .הגעת יוסף למצרים היוותה את תחילתה של גלות מצרים ההכרחית
להיווצרותו של עם ישראל ,עליה אמר הקב"ה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים" :ידוע תדע כי גר יהיה זרעך
בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה .וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן ייצאו ברכוש
גדול" (בראשית ט"ו ,יג – יד) .רמז לדבר מצאו חז"ל בלשון הכתוב בפרשת שליחת יעקב את יוסף לאחיו:
"וישלחהו מעמק חברון" (בראשית ל"ז ,יד)  -והלא אין חברון נתונה אלא בהר ואת אמרת 'וישלחהו מעמק חברון'?! אלא הלך
להשלים עצה עמוקה שנתן הקדוש ברוך הוא בינו לבין חבר הנאה שקבור שם 'ועבדום וענו אותם' (ילקוט שמעוני וישב קמא)
עלינו ללמוד מכאן שגם כשהמציאות החיצונית קשה ,צריך לזכור שמאחורי הקלעים להקב"ה יש תוכניות אחרות ,הגלויות רק לו:
"כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר אנכי חושב עליכם ,נאום ד' ,מחשבות שלום ולא לרעה ,לתת לכם אחרית
ותקווה" (ירמיהו כ"ט ,יא .ועיינו גם בראשית רבה פ"ה ,א; ובדברי הרב קוק בספר אורות ,ישראל ותחייתו ,ב')

.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת י"ב שהשתתפו במסע לפולין בתחילת השנה ,קיימו ערב בעקבות
המסע ,בליל עשרה בטבת ,עם צוות המשלחת .הרב עודד פתח בשיחה על משמעות
מצוות קידוש ה' בשואה ,ובהמשך הערב העלו הבנות חוויות ורשמים מן המסע.
תודה לרכזת השכבה חווה ליכטנשטיין על ארגון הערב ולחברי המשלחת הנוספים
שהשתתפו גם הם בפעילות ,הרב דוד מוריה ,הרב אשר שכטר ורחל עמנואל ,וכן
למחנכות השכבה קרן איפרגן ואורית אזוגי.
ביום חמישי התקיים באולפנא טקס לציון עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי.
את הטקס פתחה תזמורת האולפנא והמקהלה ולאחריה נשא הרב עודד דברים
מענייני היום .הטקס עסק בקשר העמוק שבין החורבן הראשון והחורבן האחרון
ובמסר העולה מכך ש"כימי העץ ימי עמי" וכי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
אך עם ישראל חי  .הטקס היה מרגש ועוצמתי במיוחד ועל כך תודה מיוחדת לבנות
השמינית שעסקו בתכנון וכתיבת הטקס ,בהכנת המצגת המלווה ובהצגתו על
הבמה .תודה לרכזות החברתיות מלכה קינסט ואילת מרציאנו על התכנון והליווי
של בניית הטקס עם בנות השמינית וכן למחנכות חווה ליכטנשטיין וקרן איפרגן
על העזרה .תודה למורה למוזיקה יונת אדמוני על הובלת המקהלה והתזמורת.

לקראת תהליך הרישום לאולפנא לשנת הלימודים הבאה ,התקיים השבוע ערב היכרות
להורים של בנות העולות לכיתות ז' וט' .בערב הציגו הרב עודד וצוות המורים את דרכה
התורנית ,חינוכית וחברתית של האולפנא ואת מקצועות הלימוד השונים .כמו כן הוצגו
בפני ההורים מגוון הפעילויות ותחומי העיסוק השונים בהן משתתפות התלמידות
במהלך שנות לימודיהן ואף פגשו ושמעו מפי בנות מן השמינית על חוויותיהן באולפנא.
כהמשך לערב ההסברה להורים התקיים בוקר היכרות לבנות העולות לכיתה ט' בשנה
הבאה .הבנות שמעו בפתיחה את דברי הרב עודד ,צפו בסרטון המציג את דרכה
החינוכית של האולפנא וחוו ניסוי מדעי במעבדות בניין הפיס בהנחיית מורות המדעים.
לאחר מכן קיימו הבנות שיח בהנחיית צוות ממחנכות האולפנא ובנות מן השמינית שבו
צפו בסרטונים ודנו בדילמות שונות .יישר כח לכל צוות המורים הגדול ולצוות המנהלה
שהיו שותפים לערב ההורים ולבוקר ההיכרות ,וכן לבנות השמינית המקסימות שסייעו
רבות וייצגו את האולפנא בנועם ובפנים מאירות .בשבוע הבא נקיים בע"ה מפגש
היכרות נוסף לבנות העולות לכיתה ז'.

בנות שכבת י"א קיימו השבוע יום

השבוע

האולימפיאדה

שומר האולפנא היקר והמסור ישראל

התקיימה

קישוט כיתה .הבנות תכננו ,סרטטו

לפיזיקה לתלמידי החמ"ד במרכז

פלינט ,סיים את לימודיו במכון לב,

וצבעו על בדים ובריסטולים ציורים

אקדמי לב.

ויתחיל לעבוד בתחום הכשרתו ,אנו

שונים ואמרות בנושא "טבע" שנבחר

ברכות לתלמידת מגמת פיזיקה

מודים לישראל על עבודתו המסורה

להיות נושא הקישוט הכללי השנה

מכיתה י"ב ,ליאורה פנדלבאום אשר

לאורך השנים ומאחלים לו הצלחה

באולפנא.

ייצגה את האולפנא בכבוד ,וזכתה

בתפקידו החדש.

במקום השלישי ובמלגת לימודים
במכון טל.

הורים יקרים,
בעקבות מחקרים אודות הרגלי הגלישה של בני הנוער וגם בציבור הדתי ,התפרסמה השבוע כתבה באתר כיפה ,אודות
אפשרות התקנת תוכנת סינון למכשירי טלפון ניידים.
יתכן וישנן תוכנות נוספות או אפשרויות אחרות לטובת העניין.
אנו מציעים לכם ההורים לשקול התקנת תוכנה זו ,למען ילדיכם.
מצ"ב קישור לאפליקציה.
http://www.rimon.net.il/rimon-cellular

תזכורת לערבי הורים
כפי שפורסם ,ביום ראשון י"ג בטבת ,וביום רביעי ט"ז בטבת ,בין השעות  ,22:00 – 19:00יתקיימו אי"ה ערבי הורים
באולפנת חורב.
ביום ראשון י"ג בטבת ( - )04.01.2014עבור התלמידות ששם משפחתן מתחיל באות א' ועד כ' בכלל,
ביום רביעי ט"ז בטבת ( - )07.01.2014עבור התלמידות ששם משפחתן מתחיל באות ל' ועד ת'.
מטרת הערב לחזק את שיתוף הפעולה בין האולפנא וההורים ,להצלחת הבנות.
כחלק מהרצון לאפשר שיחה יותר משמעותית עם המחנכת ,ולהקל על הורים אשר להם יותר מבת אחת באולפנא,
החלטנו השנה לפצל את אסיפת ההורים לשני ערבי הורים ע"פ שמות משפחה.
בנוסף ישנה אפשרות לכל הורה לקבוע לעצמו את השעה בה הוא מעוניין להגיע ולהיפגש עם צוות המורים.
כדי לקבוע את זמן הפגישה עם כל מורה ,יש להיכנס למערכת חורב-נט,
לבחור בכרטיסיות את כרטסת " -לו"ז לאסיפת הורים"
ברשימה ניתן לראות את שם המחנכת ואת צוות המורים המקצועיים המלמדים בכיתת התלמידה.
לא ניתן לקבוע פגישה עם מורה מקצועית אשר משמשת גם כמחנכת ,אולם במידה והמחנכת תהיה פנויה ,תהיה
אפשרות להיפגש עימה.
יש להיזהר ולא לקבוע מפגשים בשעות חופפות.
המורות תשדלנה לעמוד בזמנים שנקבעו ,אך אנו מבקשים גם מההורים לעמוד במסגרת הזמן שהוקצבה לפגישה .הורה
המעוניין בשיחה יותר מעמיקה מוזמן לקבוע פגישה נוספת במועד אחר בתיאום עם המורה.
המערכת הינה חדשה ומופעלת בפעם הראשונה באולפנא ,אנא קבלו בהבנה אם תהיינה תקלות.

בברכה
הנהלת האולפנא

"מורת המאה"
ברכותינו למורה רחל קינרייך שנבחרה לרשימת "מורי המאה".
רשימת "מורי המאה" הינה נבחרת של מורים בולטים ומשפיעים בחמ"ד ,אשר תרומתם לאורך השנים ,משמעותית במיוחד.
יישר כח והמשך עשיה ברוכה לאורך ימים טובים.
בשם הנהלת האולפנא ,צוות המורים ,עובדי האולפנא ,תלמידות האולפנא ואלפי הבוגרות לאורך השנים.

מזל טוב לצוות:
לנאוה ועקנין לאירוסי בתה ,לרחל גרינבוים להולדת הנכד ולתהילה כץ לרגל
בר מצווה של בנה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
רותי
מלקו

רעות
מלניק

יקירה
אייזנברג

תהילה
בן זקן

שיר
חשואל

יעל
אקוקה

הדר
ברוכים

שיראל
זייני

הודיה
וייס

מיכל
מילר

שני
ספיר

נעמי
וויל

אביה
חדד

שבת שלום,
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

מוריה
מאור

אליענה
קפלן

