ערב שבת קודש פרשת צו  -שבת הגדול

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
סדר באמונה

 -הרב עודד

ַא ִפיל ּו ֻּכ ָּלנ ּו
אחת המצוות המרכזיות בליל הסדר היא מצות "והגדת לבנך" ,שעניינה סיפור יציאת מצרים ,כפי שכתוב בהגדה "ו ֲ
יאת ִמ ְצ ַריִם
יצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִם .ו ְָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
יצ ַ
ֲכ ִמיםֻּ ,כ ָּלנ ּו נְ בוֹנִ יםֻּ ,כ ָלנ ּו ְז ֵקנִ יםֻּ ,כ ָלנ ּו יו ְֹד ִעים ֶאת ַה ּתו ָֹרהִ ,מ ְצוָה ָע ֵלינ ּו ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
חָ
ׁש ָּבח".
ֲרי זֶה ְמ ֻ
הֵ
וצריך להבין מה נשתנה סיפור יציאת מצרים מיתר המצוות ,שלכל המצוות הנוהגות בחגים יש שיעור מהתורה שבו יוצאים ידי
חובת המצווה ,לעומת מצוות סיפור יציאת מצרים שלה אין שיעור וכל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח.
ובכלל צריך להבין מה פירוש השם "ליל הסדר" על איזה סדר מדובר? הסברים שונים ניתנו לשאלה זו ,אבל דומני כי הסדר
שאנו אמורים לעשות בלילה הזה ,הוא סדר באמונה .חג הפסח הוא חג האמונה .פסח חל בחודש הראשון שאנו מונים ליציאת
ׁשנָה"( .שמות י"ב ב) .הוא החג הראשון שאנו
ׁשי ַה ָּ
אשוֹן הוּא ָל ֶכם ְל ָח ְד ֵ
ֳד ִׁשים ִר ׁ
ֹאש ח ָ
"הח ֶֹדׁש ַה ּזֶה ָל ֶכם ר ׁ
מצרים ,כפי שנאמרַ ,
חוגגים על פי סדר החודשים בתורה מפני שעינינו של חג הפסח הוא לבסס את האמונה בקב"ה ולכן הוא ראש וראשון לכל
החגים האחרים .הוא הבסיס לאמונה היהודית ולקיום המצוות.
הרבי מסלונים ,הרב שלום נח ברזובסקי זצ"ל ,בעל הנתיבות שלום ,כותב ,כי שורש גלות מצרים הוא הכפירה בקב"ה כמו
ׂ ָר ֵאל לֹא
ָד ְע ִּתי ֶאת ה'ְ ,וגַם ֶאת ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ,לֹא י ַ
ׁש ַּלח ֶאת ִי ְש
ׁשר ֶא ְׁש ַמע ְּבקֹלוְֹ ,ל ַ
ֹּאמר ַּפ ְרעֹה ִמי ה' ֲא ֶ
שאומר פרעה (שמות ה' פ"ב) "ַוי ֶ
ׁש ֵּל ַח" .וכמובן התיקון ,הוא האמונה בקב"ה .כל עניין עשרת המכות ויציאת מצרים נועדו לגלות את מציאות ה' והנהגתו את
ֲא ַ
ִירא ּו ָה ָעם ֶאת-ה'
ׂה ה' ְּב ִמ ְצ ַריִם ַו ּי ְ
ׁשר ָע ָש
ת-ה ּיָד ַה ְּגד ָֹלה ֲא ֶ
ׂ ָר ֵאל ֶא ַ
העולם .כפי שבני ישראל אומרים לאחר בקיעת היםַ" ,ו ּי ְַרא ִי ְש
ֹשה ַע ְב ּדוֹ" (שמות פרק י"ד פסוק ל"א)
ׁ
ַא ִמינ ּו ה' ו ְּבמ ֶ
ַו ּי ֲ
הרמב"ן בפירושו לספר שמות (פרק י"ג פסוק ט"ז) אומר ,כי מאז היות עבודה זרה בעולם בימי אנוש ,ישנם בעולם שלשה סוגי
כופרים .הסוג הראשון ,כופרים במציאות ה' ואומרים כי העולם קדמון .הסוג השני ,מודים במציאות ה' אך כופרים בידיעת ה'
את הנעשה בעולם .והסוג השלישי מודים במציאות ה' ובידיעתו את הנעשה בעולם ,אבל כופרים בהשגחתו את העולם .עשרת
המכות במצרים ,נועדו לבטל את דעת הכופרים ,על ידי גילוי מציאות ה' השגחתו ושליטתו בעולם .ומסביר הרמב"ן ,כי בעשרת
המכות באו שלושה נוסחים שונים ,כנגד שלושת דעות הכופרים.
וכך כותב הרמב"ן (שם) "ולכן יאמר הכתוב במופתים ,למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (לעיל ח' י"ח) להורות על ההשגחה ,כי
לא עזב אותה למקרים כדעתם .ואמר (שם ט' כ"ט) למען תדע כי לה' הארץ ,להורות על החידוש ,כי הם שלו שבראם מאין.
ואמר (שם ט יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ להורות על היכולת שהוא שליט בכל אין מעכב בידו כי בכל זה היו
המצריים מכחישים או מסתפקים אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה ,ובעבור כי
הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו ונעתיק
הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון"

לדברי הרמב"ן ,כמובן שכל אדם שיראה ניסים ונפלאות יאמין מיד במציאות ה' ,בידיעתו ובהנהגתו את העולם .אבל הקב"ה
לא יעשה בכל דור ,אות ומופת לעיני כל רשע או כופר ,מפני שהמופתים שאירעו לאבותינו ,מספיקים לבסס ולחזק גם בנו
את האמונה בבורא עולם.
במעמד הר סיני בדיבר הראשון נאמר "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"( שמות כ' ,ב') ועל זה
אומר הרמב"ן (שם) "הדיבור הזה הוא מצוות עשה" לדברי הרמב"ן התורה מצווה על כל יהודי להאמין בקב"ה ,בזכות יציאת
מצרים ,מפני שיש ביכולתו של כל אחד להגיע לאמונה בקב"ה על סמך הניסים הרבים שקרו לאבותינו ,אבל החובה מוטלת
עלינו להעביר את הסיפור מדור לדור "והגדת לבנך"
ולכן ,כל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח .מפני שאין סוף לעומק האמונה ולבהירות האמונה שאפשר וצריך
להגיע .העיסוק בסיפור יציאת מצרים מגביר ומעמיק את האמונה ,ולכן כל המרבה לספר ,הרי זה משובח .כמו שמביאים
בחסידות ,על הפסוק (תהילים קט"ז פ"י) "האמנתי כי אדבר" שהדיבור באמונה מחזק ומעמיק את האמונה.
יאה
ַת ַּקח ִמ ְריָם ַה ְּנ ִב ָ
ויש לציין ולהוסיף שמידת האמונה נתגלתה במיוחד אצל הנשים .על הפסוק (שמות ,ט"ו ,כ"א-כ"ב)" .ו ִּ
יה ְּב ֻת ִּפים ו ִּב ְמחֹלֹת" ,הרי יש לתמוה ,מאין היו לבנות ישראל תופים הרי יצאו
ֲר ָ
ָשים ַאח ֶ
ל-ה ּנ ִׁ
ַת ֶצאָן ָכ ַ
ָד ּה ו ֵּ
ֲאחוֹת ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ּתֹף ְּבי ָ
ממצרים בחיפזון? ואומר רש"י" ,מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים".
וכך כותב הרב שמשון רפאל הירש בספרו "חורב" (פרק ע"ה) ,פעמים רבות בדברי ימי עמנו הצילו בנות ישראל את הרוח וחיי
טהרה בישראל עד כדי כך ,שאפילו גאולת ישראל ממצרים בזכות נשים צדקניות הייתה .תופעה כזאת יכולה לחזור ואמנם
שוב תשוב ,ורוח ישראל סבא תקום לתחיה מתוך ליבן של בנות ישראל כשרות"
ויהי רצון שנזכה להסב כולנו דרך בני חורין מתוך אמונה ,הודאה על העבר ותפילה לעתיד" ,לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בפעילויות שהיו באולפנא בשבועיים האחרונים:

עם בוא האביב יצאו רבות מבנות האולפנא לסיורי של"ח בהרי ירושלים .בנות שכבה ז' וט' יצאו לסיור בציר המעיינות ובנות שכבת ח'
סיירו בקסטל ובנחל חלילים .תודה לרכז השל"ח משה נויימן על ארגון הסיורים והובלתם.
בנות שכבת י"א וי"ב צפו בהצגה "שלא מדעת" של תיאטרון "לחישה" .ההצגה עסקה בדילמות הקשורות ביחסי הורים ומתבגרים על
רקע מפגש בין נערה יהודיה לבחור ערבי .ההצגה הייתה מרשימה ומעוררת מחשבה והיוותה פתח לדיון בכיתות עם המחנכות .תודה
למורה טובי איזק המלמדת חלמי"ש ולמלכה קינסט ואילת מרציאנו הרכזות החברתיות על הארגון.
לקראת בחירת מגמות הלימוד בשנה"ל הבאה התקיים ערב מגמות עבור בנות שכבת ט' והוריהן .בערב זה הציגה הנהלת האולפנא
את תכנית הלימודים הכללית בכיתות י' – י"ב והמורים המקצועיים ורכזי המקצועות את מגמות הלימוד השונות .הבנות והוריהן התנסו
בסדנאות על פי בחירתן וקיבלו "טעימה" משיעורי המגמה .תודה לרכזת השכבה אורית גלילי ולענת זדה על ההשקעה המרובה בארגון
הערב וכן לכל צוות המורים שהגיע להציג את המגמות השונות.
בנות מגמת ארץ ישראל משכבת י"א יצאו לסיור לימודי בירושלים בעקבות היציאה מן החומות .תודה למורה גילת סלע על ארגון
הסיור וההדרכה.
לקראת חג הפסח הוקמה באולפנא סדנא ייחודית שבה נעזרו מחנכות כיתות ט'-י"ב בכדי ללמוד על המשמעויות הרבות והתובנות
החינוכיות השונות שניתן לעסוק בהם בחג הפסח .בסדנא שעוצבה במיוחד חוו הבנות באופן עצמאי וקבוצתי את אווירת החג באמצעות
אביזרים ,מוזיקה ,קטעי קריאה ,המחשות ויזואליות ואווירה ייחודית .תודה רבה למחנכת ענת בזק על תכנון ,עיצוב והקמת הסדנא
המיוחדת.

כסיכום למערך שיעורי החינוך בשכבת י' וכחלק מהעיסוק בנושא "להיות אזרח במדינת ישראל" נערך באולפנא טקס מרגש של חלוקת
תעודות זהות לבנות השכבה .הבנות צפו בסרטון ושמעו דברי ברכה וקיבלו את תעודות הזהות האישיות שלהן .תודה רבה לרכזת
השכבה ענת בזק ולמחנכות הודיה ירוסלביץ ,רבקה טרופ ורחל גולד על ארגון הטקס.
כסיכום ללימוד הלכות חג הפסח בשיעורי תורה שבעל פה נערך חידון לבנות ז'-ח' .שתי נציגות מכל כיתה עלו לייצג את כיתתן בחידון
שבו זכו הבנות שיראל מלכיאל ומאירה ליפקין מכיתה ח . 3תודה רבה לרב דוד מורה על ארגון החידון והנחייתו.

במהלך החודש האחרון ,כל תלמידות שכבת ט' עשו עבודות חקר מדעיות במעבדות בלמונטה שבגבעת רם .התלמידות עשו עבודה
בהנחיית מורות המדעים ,כשתחומי החקר התחלקו בין שלושת התחומים הראשיים:
בכימיה ,שבו עסקנו בחקר בזמני ריאקציה כימית מפתיעה וכיפית הנקראת גם "משחת שיניים לפילים" (!),
בפיזיקה חקרנו מעברים וגילגולי אנרגיה (ראו תמונה מצורפת)
וביולוגיה חקרנו את קצב תהליך הפוטוסינתזה או על השפעת גורמים שונים על פעילות וקצב אנזים הליזוזים.
הפעילות היתה מאוד חווייתית ועכשיו נותר לתלמידות רק לארגן את החומר ולכתוב את עבודת החקר עצמה .בהצלחה ושוב תודה
לצוות מדעים של כיתות ט' על ארגון כל הפעילות.

בנות כיתה י' 3קיימו ערב פעילות

בנות כיתה ט' 3וט' 4ארזו מצרכים

סיור מגמת אמנות שכבה י"ב יצאו
לסיור במוזיאון ישראל.

באולפנא

מגבשת

למשפחות נזקקות בעמותת תכלית.

הבנות צפו ביצירות אמנות של מיטב

שארגנו הבנות ,הפעלה לחג הפסח

ההתנדבות אורגנה על ידי בנות השכבה.

האמנים המודרנים מכל העולם ,כמו

בהנחיית המחנכת ,ארוחת ערב מושקעת

תודה למורות הדס גודמן ונירית

פיקאסו ,ואן גוך ומונה.

שהוכנה על ידי הבנות וערב שירה שבו

ברקוביץ על ליווי הבנות.

ערכנו חזרה גנרלית לבגרות וגילינו

ניגנו נציגות מהכיתה .כל הכבוד לבנות

שהמון יצירות שלמדנו נמצאות במוזיאון

הכיתה על ההתגייסות ושיתוף הפעולה

ישראל בירושלים .כבוד!

שהובילה לערב כיף ומגבש ולמחנכת

הבנות נשארו עם טעם של עוד ,ומקוות

הודיה ירוסלביץ' על הובלת הפעילות

לחזור לשם שוב ,סתם בשביל הכיף!

וארגונה.

שכלל

פעילות

מבחן הפיז"ה הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך על ידי מנהל החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
( .)OECDמבחן הפיז"ה מתקיים אחת לשלוש שנים ,מאז שנת .2000
 46תלמידות הלומדות באולפנא השנה נבחרו באקראי על ידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה) לייצג את מדינת ישראל
במבחן הפיז"ה 40 ,תלמידות משכבת י' ו 6תלמידות משכבת ט' עלו במדגם ,כולן ילידות שנת  .1999השנה התמקדו במבחן בבדיקת
שלושה תחומים :מדעים ,מתמטיקה וקריאה ,עם דגש על תחום אוריינות המדעים.
הציון של התלמידות שלנו אינו אישי וגם לא בית ספרי ,אלא מייצג את מדינת ישראל במסגרת מבחן הפיז"ה הבינלאומי.
התלמידות שנבחרו התכנסו ביום שני בבוקר ברחבת הכניסה של בית הספר לדברי עידוד מאת הרב עודד ,קיבלו כולן תעודת הערכה
על שנבחרו לייצג את מדינת ישראל וארוחת בוקר מפנקת ,ואז נכנסו לכיתות הבחינה ונבחנו עד השעה .13:15
תודה רבה לעדנה פרידמן רכזת המדעים שהייתה אחראית על כל ההכנות למבחן והובילה את המהלך ,לנורית אהרוני מנהלת מרכז
המדעים על העזרה בהכנות ,ולכל מי שעזר בארגון המבחנים ,בהסברת התהליך למורים ולתלמידות ,בארגון חדרי המבחן ,בהדפסת
התעודות ,בארגון הארוחה ועוד ,וכמובן ,תודה לתלמידות שייצגו את מדינת ישראל ועשו כמיטב יכולתן.

השבוע הופיעו תלמידות המקהלה ותזמורת האולפנא בפני קהל חברותיהן באודיטוריום.
תלמידות המקהלה שרו שני שירים ותלמידות התזמורת ניגנו שני קטעים .היה נפלא
לראות ,ובעיקר לשמוע ,את התלמידות המוכשרות להפליא שלנו ויישר כוח להן על
הופעה מרגשת ויפה .יישר כוח גדול ליונת אדמוני על אירגון ,ניהול וניצוח על כל ההופעה
ולבנות המקסימות שלא התייאשו ,והתמידו בחזרות בתקופה האחרונה עד שהגענו
לקונצרט.
הבנות שהשתתפו :אברגל ירדן ,אברהם איילת ,איתן טליה ,בגנו נורית ,גולדבלט
ליוויה ,גריינר ברכה ,וייס שרה ,זיוי שרה זרנצ'ני הודי'ה ,חבה הודיה ,חזנוביץ' נעמי,
חלפון נעמי ,טייב עינב ,טירי טליה ,כהן יעל ,כהן נעה ,כהנא אסתר ,משיח ליאורה,
פלבר טל ,פלשנר אליענה ,פרנקפורטר אדוה ,קויפמן דניאלה ,רוזנפלד תמר ,שוסהיים
אודיה ,שטרית איילת חן ,שטרן יובל ,שפירא נעמי.

כחלק מפעילות האולפנא בשבוע החמ"ד שהתקיים בשבועיים האחרונים השתתפו בנות
כיתות ז'-ח' במרכז למידה על דמותו של הרב שאול ישראלי זצ"ל .בנות שכבה ט' וי'
שמעו את שיחתו של הרב שמואל כץ על דמותו הייחודית של הרב ישראלי שהיוותה
אבן יסוד בפיתוח הזהות הציונית הדתית וזהותה היהודית של מדינת ישראל .ברכות
לתלמידה תהילה חדד מכיתה ז' 1על זכייתה בהגרלת מרכז הלמידה .תודה לרב כץ על
השיחה ועל הסיוע בהקמת מרכז הלמידה ולרכזות מלכה ואילת על הכנתו.

לקראת יציאת הבנות לחופשת הפסח התקיים כינוס כללי שבו שמעו הבנות את שיחתו של הרב עודד  ,צפו בסרטון "מהי חרות בשבילי"
שהוכן על ידי בנות האולפנא ושמעו את שיחתה של הגב' יהודית ינקלביץ' שסיפרה על יציאה מעבדות לחירות מודרנית מאחרי מסך
הברזל ברוסיה הקומוניסטית .תודה לרכזות מלכה ואילת על ארגון היום.

מזל טוב לצוות:
לבת אל לפיד להולדת הבן ,לרבקה וייס להולדת הבן,
להודיה גילקרוב להולדת הבן.
ולרבקי עטייה לרגל נישואיה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
גבריאלה
פרינץ

איילת
הרשם

מאיה
גלר

אביבה
חריש

אסתר
נוחימובסקי

נעמה
אפלבוים

ליאורה
שכטר

שרה טליה
כהן

מיה
סמסון

גבריאלה
ג'יקובסון

בת אל
יצחקיאן

לירז
שושן

רות
כמכאג'י

מוריה
לויאן

ברכת יישר כח לתלמידות הודיה שמעוניאן ואחינעם במברגר מכיתה ט'
שהצטיינו בלימוד הלכות שמיטה ,והשתתפו בחידון השמיטה המחוזי.

שבת שלום,
וברכת פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

