ערב שבת קודש פרשת "חקת" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִנּי" (קהלת ,פרק ז' כ"ג) -

הרב עודד

בשבת הקרובה ,נקרא בפרשת חוקת על מצוות פרה

כתבה התורה "זאת חוקת התורה" ,כפתיחה למצוות פרה

כאמור ,היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע ,אבל בעצם

אדומה .ידועים דברי חז"ל אשר רש"י מביא בתחילת

אדומה ,להדגיש את הרעיון שאנו מקיימים את מצוות

קיום מצוות פרה אדומה כגזירת מלך גם מבלי להבין

פרשת חוקת( :פרק י"ט פסוק ב') "זאת חקת התורה,

פרה אדומה שלא נתבאר טעמה כמו את יתר החוקים גם

את טעמה יש תיקון לחטא העגל .ידועים דברי ריה"ל

לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה

ללא ידיעת טעמם.

בספר הכוזרי (מאמר א' סע' צ"ז) המסביר את חטא

המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חקה,
גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה".

אמנם לכאורה דברי רש"י שהובאו לעיל נראים כסותרים
את דבריו בהמשך הפרשה (פרק י"ט פסוק כ"ב) שם הוא

רש"י מסביר את הביטוי "זאת חוקת התורה" ,על פי

כותב טעם למצוות פרה אדומה  ,ואומר שהוא תיקון

ההבחנה המקובלת ,בין המשפטים  -שהם המצוות שאנו

לחטא העגל .רש"י מביא משל לבן שפחה שטינף ארמונו

יודעים מקצת מטעמן והם מובנים לנו ,לבין החוקים -

של מלך ,אמרו תבוא אמו ותקנח אחריו ,כך תבוא

שלא נתבאר טעמם .חז"ל במדרש במדבר (פרשה י"ט ,ג)

הפרה שהיא האם ותכפר על עוון העגל .לפי דבריו,

יתי בַ חָ ְכ ָמה
"כל זֹה נִ ִּס ִ
מייחסים את הפסוק (קהלת ז' כ"ג) ָּ

טעמה של מצוות פרה אדומה ידוע ,שהוא ,כאמור ,תיקון

ָא ַמ ְר ִּתי אֶ ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִנּי" לניסיון של שלמה

לעוון העגל .אם כן צריך להבין את דברי רש"י ,האם

המלך להבין את טעמה של מצוות פרה אדומה ,ללא

מצוות פרה אדומה היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע

הצלחה "אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה

כמו שהוא כותב בתחילת הפרשה ,או בכלל המשפטים

אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי אחכמה והיא

שטעמם ידוע כמו שהוא כותב בהמשך הפרשה?

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

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

ונראה להסביר שאין סתירה בדבריו של רש"י כלל ,אלא

שטעמם לא נתבאר ,וגם בכלל המשפטים שטעמם ידוע

דבריו משלימים זה את זה .מצד אחד מצוות פרה אדומה,

ויש בקיומה של מצווה זו גם תיקון לחטא העגל.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
כשרונות צעירים
לקראת סיומה של שנת הלימודים ,ביום שלישי התכנסו בנות שכבת ז' למופע כשרונות צעירים יחודי בסימן "החופש
לגדול" .הבנות הציגו כישורים מיוחדים ומרשימים מאוד!
יישר כוח לבנות שהשתתפו בתחרות -עדנה נהרי מז' 1בשירה ,אביה לזר מז' 2ואלישבע סאקס מז' 4במיומנויות הגנה
עצמית ,גילי שליו מז' 4במופע קביים ,נעה אחדות מז' 2באפייה והגשת מנות אחרונות ,זמרת ועטרת לייטנר מז' 2בנגינה
משותפת על פסנתר ,וקבוצת הרקדניות בתרגילי התעמלות קרקע :דנה זיוי מז' ,4דבי פורת מז' ,2ליאל סמושקין מז',2
לינוי כהן מז' 2ויעל שטרית מז'.3

שבת שמינית
בשבת האחרונה ,שבת פרשת קורח ,התקיימה שבת סיום ופרידה מבנות השמינית באולפנא .את השבת ליוו ראש האולפנא ,הרב עודד מיזליש ,מנהל התיכון ,מר יעקב אנסבכר,
המחנכות :חנה חן ,נתי פרידמן ,רחל גולד ,נירית ברקוביץ' ונאוה ועקנין והיועצת גילה ברגר .במהלך השבת דנו הבנות בסוגיות משמעותיות בנושא דרכה של הציונות הדתית ,שמעו
סיפורים אישיים מהצוות החינוכי ,שיחקו במשחק שכבתי בהובלת נציגות מהשמינית ,ולמעשה ,נפרדו מהכיתה ומהאולפנא .היתה שבת מרוממת ועוצמתית

פעילות סיכום חסד
ביום ראשון התקיימה פעילות סיכום שנת התנדבות לכיתות ז'-ח' .לאורך השנה כולה התנדבו בנות שכבת ז' באריזת מוצרי תינוקות למשפחות נזקקות ,ובנות שכבה ח' עסקו באריזת סלי מזון
למשפחות נזקקות .הבנות עבדו במהלך השנה במרץ ובשמחה ,והביאו תועלת רבה לאנשים רבים דרך הארגונים בהם התנדבו .את פעילות הסיכום פתח הרב עודד מייזליש ,ראש האולפנא,
בשיחה אודות חסד ונתינה ודברי ברכה על עשייתן המבורכת של התלמידות .לאחר מכן ,חולקו לתלמידות תעודות הוקרה שנשלחו ע"י ארגוני החסד אשר הביעו באמצעותן את הוקרת הטוב על
הפעילות המבורכת .נתי פרידמן רכזת חסד חתמה בדברי ברכה ,ולאחר מכן חולקו לתלמידות קרטיבים כצ'ופר וכמחווה על עשייתן הברוכה .יישר כוח לכל העוסקים במלאכת קודש זו ולמורה
נתי פרידמן על ריכוז פעילויות החסד הן השבוע והן לכל אורך השנה.

ביום ראשון התקיימה פעילות סיכום שנת עשיה והשתלמות במסגרת פרויקט "מעורבות בקהילה" .בשנה זו התנדבו בנות השכבה במגוון מקומות הן ברמה האישית והן ברמה השכבתית .כמו
כן ,הבנות השתלמו בהרצאות ובסדנאות שונות ומגוונות .כחלק מפעילות הסיכום ,התקיימה פעילות בכיתות שבמהלכה הבנות השתתפו בסדנת  .o.d.tבהפעלת המחנכות ובהנחיית מיכל סבג
הסטודנטית היקרה .לאחר מכן ,התקיים באודיטוריום הפיס פאנל אשר הורכב מבנות השכבה .בפאנל סיפרו הבנות על יוזמות ,קשיים והצלחות שחוו במהלך השנה במסגרת התנדבותן .פעילות
הסיכום היתה מוצלחת ,מהנה ומעשירה .יישר כוח לבנות השכבה על עשייתן המבורכת במהלך השנה ,למיכל סבג הסטודנטית שליוותה את הפעילויות ,למחנכות השכבה ולנתי פרידמן ,רכזת
חסד ומעורבות באולפנא.

מסיבת סיום י"ב
ביום שני ,ה' בתמוז ,התקיים מעמד סיום לבנות השמינית בליווי הוריהן.
הבנות שמעו דברי ברכה מפי ראש האולפנא ,הרב עודד מיזליש; נציגת ועד הפועל ,הגב' איריס וינברגר;
סגנית ראש העיר ,הגב' חגית משה; נציגת המחנכות ,גב' נירית ברקוביץ;
נציגת ההורים ,הגב' רודאף ונציגת הבנות ,התלמידה מוריה וסרמן.
מיד לאחר מכן קיבלו הבנות שי מכובד ויפה  -סידור מתנת האולפנא ותעודת גמר.
ישמור ה' צאתן של בנותינו ובואן מעתה ועד עולם.

יום כיף אנגלית
בשבועיים האחרונים עסקו בנות כיתות ז' ו-ח' בנושא ( English Empowersהעצמה
אישית בשפה האנגלית) במהלך שיעורי האנגלית .הן למדו באנגלית שירים העוסקים
בנושאי העצמה וצפו בקטעי וידאו המביעים רעיון זה .בנוסף ,נדרשו התלמידות למצוא
אימרות שונות באנגלית הקשורות לנושאי העצמה אישית ולעצב אותן בהתאם .הבנות
הציגו את האמרות שהכינו בתחרות שהתקיימה ביום פעילות וכייף באנגלית שהתקיים
השבוע ביום ראשון.
היום נפתח בשירו העוצמתי של יעקב שוואקי  We Are a Miracleהעוסק בנצחיותו
של העם היהודי ששרד בחסדי ה' כנגד כל הסיכויים .לאחר מכן ,השתתפו הבנות
במשחק  kahootמשעשע שבו נתבקשו להפגין את ידיעותיהן לגבי המורות לאנגלית
של השכבות השונות וכן לגבי החומר שנלמד השנה בשיעורי אנגלית .בהמשך היום,
התחלקו הבנות לפי קבוצות הלימוד באנגלית והשתתפו בפעילויות ובסדנאות שונות.
באחת הסדנאות הן נדרשו לעצב באנגלית מסרים הקשורים לנושא היום בעזרת
,cheeriosוופלים ומקלות מלוחים( .מצ"ב תמונות של חלק מהיצירות של כיתה ז'.)2

בהפסקת האוכל התכבדו הבנות במנת גלידה עשירה ומפנקת והשתתפו בבחירות של
האמרה הטובה ביותר העוסקת בנושא העצמה .בשעות הצהריים שמעו הבנות שיחות
מרתקות באנגלית בנושאי העצמה אישית וכוחה של השפה האנגלית.
ד"ר ישראל שטראוס פסיכיאטר מנהל ביה"ח לרפואת הנפש בבני ברק דיבר על כוחה
של השיחה עם הזולת ,פעילות גופנית ,סביבה נעימה והערכה עצמית .מר דב ליפמן
סיפר לבנות כיצד דווקא עובדת היותו דובר אנגלית היוותה עבורו כרטיס כניסה
למקומות רבים בתפקידו כחבר כנסת וכי בעזרת האנגלית הרהוטה שבפיו הצליח
להעביר מסרים רבים וחשובים ברחבי העולם.
יישר כוח למורות :אביבה קאופמן ,מגי הרשקוביץ  ,מלכה דומב ,ג'ודי אמסל ,אסתר
ברודי ,רחל עמנואל ,רננה ווייס ונעמה צוברי ,לסטודנטית חנאלה דומאס ,ולבנות
השרות עדן ושירה על הובלת היום וארגונו.

כישורי חיים
במסגרת שיעורי כישורי חיים שבהם עסקנו בנושא "דימוי עצמי ודימוי גוף" ,הבנות שמעו שיחה מפי התזונאית יעל זהבי זינגר .בשיחה
הושם דגש על משמעות "בחירות בריאות" לאורח חיים מיטבי .השיחה הייתה מעניינת ומשמעותית .תודה רבה ליועצת גילה ברגר על
ארגון השיחה.
קריוקי
השבוע מדריכות האולפנא ,שירה ועדן ,העבירו פעילות קריוקי לשכבות השונות .הפעילות כללה תכנון מוקדם וחשיבה עם הבנות על
שירים מתאימים ,הכנת קריוקי ולבסוף בוקר של שירים וכיף שהיה עוצמתי ומהנה .תודה רבה לשירה ועדן על העמל ועל ההשקעה
פעילות ספורט
ביום ראשון התקיים טורניר מחנים לשכבת ט' .ברכות לכיתה ט '3שניצחה בטורניר.
ביום שני התקיים משחק כדורשת לבנות שכבת ח' .תודה למורה מירי רוזן על כל היוזמה והפעילויות שהתקיימו לקראת סיום שנת הלימודים.

יום סיום שנה
את יום סיום הלימודים פתחנו לאחר תפילה בשיחה של הרב עודד לקראת החופש הגדול ולאחריה חלוקת פרסים לתלמידות המצטיינות .שירה ועדן המדריכות ובנות משכבת ט'
הכינו סרטונים יפים שסיכמו את כל הפעילות במהלך השנה באולפנא .לאחר מכן התחלקנו לשלוש קבוצות לפי שלוש קולות והתחלנו את החזרות לשירת ההמונים  -קולולם.
לאחר הפסקת קרטיב התכנסו כל בנות האולפנא לאולם לאירוע 'שירת המונים' בו ביצענו יחד את השיר 'אלוקים נתן לך במתנה' –היה עוצמתי ,מגבש ומרגש מאוד .לאחר מכן
הבנות בכיתות לחלוקת תעודות כשבמקביל שכבת ח' פינקה עם ברד ופופקורן .תודה רבה לכל העוסקים במלאכת הפקת הקולולם -לראש האולפנא ,הרב עודד ,לרכזות החברתיות
הודיה ומיטל ,לצוות ההפקה המוסיקלית ,לענת זאדה ,למדריכות שירה ועדן על עבודת ההכנה מאחורי הקלעים ,לבנות שכבת ח' ולמחנכות שלהן על הקישוט ,הכיבוד וכל ההכנות.

מזל טוב לצוות:
לרחל גולד להולדת הנכדה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
מוריה
שוורץ

אורי
שטרית

רונית
וולף

שרה
אייזנברג

אילה
רוס

יעל
פוקס

אסתר
כהנא

שירה
לוי

עדן
בוכריס

עדי
דופלט

נעמי
הנהרט

עטרת
בס

ברכה
גלוך

שבת שלום
וחופשה נעימה!
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שני
נקש

הודיה
שמעוניאן

שרה
לוי

אביטל
אביבי

