ערב שבת קודש פרשת יתרו התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
חיבור שמים וארץ

 -הרב שי וייסבורט

בפרשת השבוע נקרא על המאורע החשוב ביותר בתולדות האנושות ,המאורע שכל העולם נוצר עבורו :מתן תורה.
"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" (בראשית א' ,א) – בשביל ישראל שנקראו 'ראשית' (ויקרא רבה
ל"ו ,ד) ובשביל התורה שנקראת 'ראשית' (בראשית רבה א' ,א).
הקב"ה מתגלה בערפילי טוהר ,מציע כביכול את רקיעי השמים על גבי הר סיני (מכילתא בחדש פרשה ד') ומחבר
שמים וארץ" .מן השמים השמיעך את קולו לייסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש"
(דברים ד' ,לו) .יוצר הכל מרים מעט את מסך החול המסתיר את המגמה האלקית שעומדת ביסוד הבריאה,
ומגלה לעם ישראל ולאנושות כולה מי בעצם עומד מאחורי הקלעים של מחזה ההיסטוריה ,מי מכווין את
ההתרחשויות הנראות כביכול טבעיות ועצמאיות  " .אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (שמות כ' ,ב)
במעמד זה מקבל עם ישראל את ייעודו הנצחי להיות נציג הבורא עלי אדמות ,לקשר בין קודש לחול ,להפיח
נשמה רוחנית בעולם הגשמי ,ולחבר שמים וארץ" .ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות י"ט ,ו) .כהנים
שאינם נשארים בתחומי המקדש וחיי הרוח ,אלא מנהלים ממלכה ארצית העוסקת בכל ענייני החול ,ועל ידי כך
מובילים הם את האנושות כולה לקשר ולחיבור עם הקודש המתגלה במציאות.
לצורך חיבור זה קיבל עם ישראל תורה ומצוות ,המאפשרים לו לקדש את החומר ,ולחיות חיים שמימיים בעולם
ארצי" .מלך העולם...קדשנו במצוותיו" .כל מצווה שאנו עושים ,כל התקדמות רוחנית שכל אחד מאיתנו משיג,
גורמת להופעת יותר קדושה בעולם החול ,ומחזקת את החיבור בין שמים לארץ( .עיינו עולת ראי"ה עמ' ח' – ט')
"ברוך...אשר בחר בנו מכל העמים ,ונתן לנו את תורתו".

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות כיתה ז' 2קיימו השבוע בוקר כיתה שבו שיחקו "המרוץ למיליון" ברחבי
האולפנא וערכו סעודה משותפת .תודה למחנכת רחלי גרינבויים ויישר כח לכל
הבנות השותפות בארגון ובהפעלה .
לאחר מאמצים ,השקעה ושעות רבות של עבודה קיימה שכבת י"א את מופע
הפסטיבל השנתי של כלל האולפנא .הנושא שבו עסק הפסטיבל בשנה זו היה
"גבורה" ובנות השכבות השונות כתבו שירים ,הלחינו לחנים ,חיברו ריקודים והופיעו
בפני כל האולפנא בתחרות שבה זכתה במקום הראשון שכבת ט' .יישר כח לבנות
שכבת י"א שעמלו רבות על קישוט האולם ,על בימוי והצגת קטעי קישור ,על
הריקודים המיוחדים והעבודה הרבה מאחורי הקלעים שהובילה להצלחה הגדולה
של הערב .תודה מיוחדת לרכזת שכבת י"א הדס גודמן ולמחנכות מירי נוייגרשל,
אילה דביר וחנה בן דוד ,על שעות העבודה הרבות עם הבנות וההשקעה המרובה,
לרכזות החברתיות מלכה ואילת על השותפות בתכנון ובעשיה ולכל מחנכות
השכבות שסייעו לבנות בהכנות.
לאחר סיום הפסטיבל נשארו בנות שכבת ט' לערב מיוחד לסיכום המחצית
בהשתתפות מחנכות השכבה .הבנות השתתפו בפעילות מחנכות מסכמת וקיימו
פעילות ערב ייחודית שבה יצרו יחד תמונת פסיפס ענקית ונהנו מאד מחדוות
היצירה והאווירה המרוממת .תודה רבה למחנכות השכבה חנה חן ,מורן ממן ,אילת
וידברג ,נאוה ועקנין ואורית גלילי על ההשקעה המרובה .

בפתחו של יום חלוקת התעודות שהתקיים בט"ו בשבט השתתפו כל בנות האולפנא במופע
מוזיקלי המשלב קטעים וסרטונים בנושא "צמיחה והתחדשות".
את המופע המהנה והערכי העביר הזמר עופר חתוכה שגם ניגן והעלה תובנות על הקשר בין
ט"ו בשבט לבין סיום המחצית .לאחר הפסקה קצרה התכנסו הבנות לשיחת סיכום מחצית
מאת הרב עודד שעסקה בערך הכרת הטוב .לאחר מכן בנות שכבת ח' יזמו טקס "הכרת
הטוב" לאנשים שונים בצוות האולפנא שיש להכיר להם טובה על כל שהם עושים עבורנו
במשך השנה ,בהתנהלות השוטפת של החיים באולפנא  .במהלך הטקס העלו הבנות הצגה
קצרה ,ריקוד ,קליפ "תודות" מאת הבנות ואף משחק קצר שדרכו הביעו את הערכתם הרבה
לאנשי המנהלה ,העובדים ,המנקים והמזכירות ואף חילקו שי שרכשו מאת בנות האולפנא.
בסיום הטקס חולקו פרסי הצטיינות לנציגה מכל אחת מכיתות האולפנא על מדות טובות
נעם הליכות ודרך ארץ .תודה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון המופע ,לרכזת שכבת
ח' רות לבנברג ולמחנכות אסתי אנסבכר ותהילה כץ על הארגון ,התכנון והביצוע של הטקס.
לקראת טו בשבט ערכו מדריכות ״אורות פנימה״ פעילות מיוחדת בכיתות .בפעילות נערך
סדר ,בו טעמנו מפירות הארץ הטובה וביררנו את יחסה אלינו ואת יחסינו אליה .תודה רבה
למדריכות על הפעילות היפה.
אתמול התקיימה תחרות  FLLבירושלים .נבחרת האולפנא הגיעה להישגים מרשימים -
גם בביצועי הרובוט ( 185נקודות!)  -עם רובוט שפתח דלתות ,סובב אביזרים ,הניח חפצים
במדויק ,משך חלקים שונים וקלע במדויק לסל ,וגם בעבודת החקר .התלמידות בחרו לפתח
מוצר המלמד נוער לנצל את הזמן .הן ערכו עבודת מחקר יסודית לשיטות לניהול זמן ,ערכו
סקרים ,ראיינו אנשי מקצוע ופיתחו תוכנה ייחודית שתהווה אפליקציה לטלפון חכם .הקבוצה
זכתה במקום שני באליפות ,שזה אומר הצטיינות בכל התחומים .השופטים מאוד מאוד
התפעלו מהן ,ואחד אמר לנעה בן יעקב ,המורה המנחה ש"יש לכם אוצר ,ממש זהב!" .כל
הכבוד לחוה הרמן ,רעות מלניק,יעל אקוקה ,נעה ג'קובס ,פליאה אליאס ,עינב טייב ושירה
אלקלעי .יישר כוח גם לנעה על ההדרכה וההנחיה ,וזה המקום גם להודות לאיתי הדר ,איש
המחשבים של האולפנא ,על העזרה הטכנית לאורך כל השנה.
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