ערב שבת קודש פרשת "יתרו" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"רצוננו לראות את מלכנו" –

הרב עודד

אנו רגילים להזכיר את דברי העם למשה בסוף פרשת משפטים ,לאחר שמשה קורא בפניהם את ספר

אותו יעשו בני ישראל.

שה וְ נִ ְ ׁש ָמע" (שמות כ"ד ז') כדגם
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ֹּכל אֲ ׁ ֶ
הברית " ַו ִיּ ַּקח סֵ פֶ ר הַ ְ ּב ִרית ַו ִי ּ ְק ָרא ְ ּב ָא ְזנֵי הָ ָעם ַויֹ ּ ְ

"ה ֵנּה ָאנ ִֹכי ָּבא אֵ לֶ ָ
ִש ַמע הָ ָעם
יך ְ ּב ַעב הֶ ָענָן ַּבעֲ בוּר י ְׁ
כאשר אומר זאת משה לקב"ה ,עונה לו הקב"ה ִ

לקבלת עול מלכות שמים מוחלטת ומוכנות לקיים את כל דברי הקב"ה ללא שום הסתייגות עוד לפני

ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ּ ָמ ְך וְ גַם ְ ּב ָך יַאֲ ִמינ ּו ְלעוֹ לָ ם" כלומר הקב"ה כביכול מסכים ומקבל את בקשת בני ישראל ,ואומר

שנדע מה הקב"ה יצווה .אמנם כאשר אנו קוראים בפרשת יתרו אנו רואים שלפני שבני ישראל הגיעו

למשה  -אתה משה תדבר אל בני ישראל אבל אני אבוא אליך בעב הענן .כלומר אתגלה לפניך באופן

לדרגה זו ,היה להם חשוב לברר את עניין האמונה עד תומו ואת אמיתות שליחותו של משה .לפני

ֹשה ֶאת ִ ּד ְב ֵרי הָ ָעם אֶ ל ה'" כלומר
שבני ישראל ידעו כי אני ה' ואתה שליח ה' .על זה משיב משה " ַו ַי ּ ֵגּד מ ׁ ֶ

שהגיעו לוודאות גמורה באמונה בקב"ה ,בני ישראל עדיין לא היו מוכנים לקבל את התורה ולהגיע

משה מתעקש כי בני ישראל אינם מוכנים לקבל שליחותו ואת מלכות ה' ,עד שיראו בעצמם את כבוד

לדרגת נעשה ונשמע.

ה' .אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך  -רצוננו לראות את מלכנו" .משה אומר לקב"ה

לפני מתן תורה ,אנו קוראים דו שיח מעניין בין משה לבני ישראל .לאחר ציווי הקב"ה למשה לומר

כי בני ישראל מתעקשים לראות את כבוד ה' בעצמם ואינם מסתפקים באמונה בשליחותו של משה.

ִש ָראֵ ל"
שר ְּת ַד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
לבני ישראל" ,וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמלֶ כֶ ת ֹּכהֲנִ ים וְ גוֹ י ָקדוֹ ׁש אֵ ּ ֶלה הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ

ֹשה לֵ ְך ֶאל הָ ָעם וְ ִק ַ ּד ְ ׁש ּ ָתם הַ יּוֹ ם ו ָּמחָ ר וְ ִכ ְ ּבס ּו ִ ׂש ְמל ָֹתם וְ הָ י ּו נְ כֹנִ ים
אז אומר הקב"ה למשה " ַויֹּאמֶ ר ה' ֶאל מ ׁ ֶ

שר ִצ ָוּה ּו ה' ַו ַיּעֲ נ ּו
שם ִל ְפנֵיהֶ ם אֵ ת ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה אֲ ׁ ֶ
ֹשה ַו ִיּ ְק ָרא ְלז ְִקנֵי הָ ָעם ַו ָיּ ֶׂ
(שמות י"ט) כתוב " ַו ָיּבֹא מ ׁ ֶ

ישי י ֵֵרד ה' ְל ֵעינֵי כָ ל הָ ָעם ַעל הַ ר ִסינָי" .הקב"ה משיב למשה כי בני ישראל
ישי ִ ּכי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִ ׁ
לַ יּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ

שה"
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ֹּכל אֲ ׁ ֶ
כָ ל הָ ָעם י ְַח ָ ּדו ַויֹּ ְ

צודקים בבקשתם ,ומודיע למשה כי ההתגלות במעמד הר סיני תהיה לפני כל העם.

שה" בפסוקים אלו ,דומה לאמירת בני
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
בפשטות נראה כי אמירת בני ישראל " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ח' א'-ג') כותב "משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות

שה וְ נִ ְׁש ָמע" אולם בעיון בהמשך הפסוקים אנו רואים
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
ישראל בסוף פרשת משפטים " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

שעשה ,שהמאמין על פי האותות ,יש בליבו דופי ,שאפשר שייעשה האות בלט וכישוף ...ובמה האמינו

ֹשה ִה ֵנּה ָאנ ִֹכי ָּבא
ֹשה ֶאת ִ ּד ְב ֵרי הָ ָעם ֶאל ה' ַויֹּאמֶ ר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
שב מ ׁ ֶ
אחרת .התורה ממשיכה בתיאור " ַו ָי ּ ׁ ֶ

בו ,במעמד הר סיני ,שעינינו ראו ,ולא זר; ואוזנינו שמעו ,ולא אחר ,האש והקולות והלפידים .והוא ניגש

אֵ לֶ ָ
ִש ַמע הָ ָעם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ּ ָמ ְך וְ גַם ְ ּב ָך יַאֲ ִמינ ּו ְלעוֹ לָ ם" בפשטות כאמור ,בני ישראל
יך ְ ּב ַעב הֶ ָענָן ַּבעֲ בוּר י ְׁ

אל הערפל ,והקול מדבר אליו; ואנו שומעים ,משה ,משה ,לך אמור להן כך וכך .וכן הוא אומר "פנים

מגלים נאמנות מוחלטת לדברי משה ומוכנים מיד לשמוע את דבר ה' ,אולם אם כך ,מה פשר המשך

בפנים דיבר ה' עימכם" (דברים ה' ,ד') ,ונאמר "לא את אבותינו ,כרת ה' את הברית הזאת" (דברים ה',

ֹשה אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הָ ָעם אֶ ל ה'" לכאורה בדברים אלו יש כפילות מיותרת ,שהרי משה
הפסוקים " ַו ַיּ ֵגּד מ ׁ ֶ

ג') :ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו ,שהיא אמת שאין בו דופי ,שנאמר "הנה אנוכי

שה" .אם כן ,מה הם אותם "דברי
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
כבר אמר לקב"ה את תשובת בני ישראל " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

בא אליך בעב הענן ,בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך יאמינו לעולם" (שמות י"ט ,ט').

העם" שאומר משה לקב"ה? רש"י במקום מאיר את עיננו על פי דברי חז"ל וכותב "את דברי העם

גם ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר ראשון מ"ט) כותב "והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו [למשה]

וגו'  -תשובה על דבר זה שמעתי מהם ,שרצונם לשמוע ממך ,אינו דומה השומע מפי שליח לשומע

בדקוהו וחקרוהו הואיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוק עם בשר ודם ...כך נהגו בו בני עמו

שר ִ ּד ּ ֶבר ה'
מפי המלך רצוננו לראות את מלכנו" .על פי רש"י כאשר בני ישראל עונים למשה " ֹּכל אֲ ׁ ֶ

לא מתוך סכלותם ,כי אם מתוך חכמה .כי יראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות האצטגנינות או

שה" כוונת בני ישראל איננה קבלת עול מלכות שמים מידית אלא להיפך ,בקשת הוכחה לאמיתות
נַעֲ ֶׂ

אמנות דומה לה אשר לא תעמדנה בפני הבחינה" .כאמור בני ישראל מתעקשים "רצוננו לראות את

דברי משה שהוא באמת שליח ה' .הדגש בתשובתם של בני ישראל הוא ,הוא כי רק מה שידבר ה'

מלכנו" וכך גם היה רצון ה'.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ב"ה התברכה האולפנא בתלמידות עולות רבות אשר עלו ארצה בשנים האחרונות מארצות שונות .במסגרת קליטת העליה באולפנא ,קיימנו השבוע ערב אימהות ובנות.
את הערב פתח ראש האולפנא הרב עודד ,בדברי תורה וברכה בשבח הארץ ובשבח העולים לארץ .לאחר מכן התקיים סדר ט"ו בשבט סביב הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
הפעילות עסקה באתגרי העליה סביב התכונות המיוחדות של הפירות .האימהות והבנות עסקו ביצירה משותפת של עיטור ועיצוב כלים ונהנו מאוד .הערב היה מרגש מאחד ומרומם.
תודה רבה ליועצת האולפנא גילה ברגר ולמורות השילוב רותי ואפרת על היוזמה וארגון הערב ,ולכל צוות המורות העוסק בקליטת עליה באולפנא  ,אורית והדסה מורות האולפן והמדריכה עדן,
אשר היו שותפות לערב זה.
התכבדנו גם בנוכחותן של המפקחת הגב' ברוריה מנדל ,אשר אחראית על קליטת עליה בעיר ירושלים ,וכן בהשתתפותן של שונטל ,יעל ונטלי מעיריית ירושלים אשר מלוות את האולפנא בקליטת
העליה.

תודה רבה לאיתי הדר שסייע בכל הצד הטכני ולכל התלמידות והאימהות שהשתתפו בערב זה ,אשר השאיר טעם של עוד.

ביום רביעי ציינו בשמחה את סיום המחצית הראשונה

והשנה בסימן 'מאתגר לצמיחה' .לאחר תפילה בכיתות התכנסנו כל בנות האולפנא לשיחה מפי הרב עודד סביב עניינו של ט"ו בשבט

והנושא ולאחריה חלוקת פרסים למצטיינות המחצית במידות ובדרך ארץ .בכל כיתה נבחרה בת שקיבלה שי מאת הרב עודד והמחנכת .יישר כוח לבנות המצטיינות.
אליה סטנדר(ז' ,)1אודליה נוביק(ז' ,)2דורין אות(ז' ,)3שיראל עוזרי(ז' ,)4עלייה נוסבאום(ח' ,)1שחר רחימי(ח' ,)2אליה שוקרו(ח' ,)3שירה לובוטון(ח' ,)4רינת עטקין(ט',)1
הלל מאיר(ט' ,)2שקד אלדד(ט' ,)3רוני טיירי(ט' ,)4אוריה ניסימיאן(י' ,)1שרה זיוי(י' ,)2אורה סטולמן(י' ,)3יהודית כהן(י' )4דבורה קוסובסקי(י''א ,)1אריאלה ג'וסמן(י''א,)2
רונית דנטו(י''א ,)3גפן יונה(י''א ,)4אורה ליפשיץ(י"ב ,)1אילת אברהם(י''ב ,)2הודיה קינן(י"ב ,)3מלכה רודאף(י"ב ,)4אורית ברזני (י"ב ,)5פז כהן(י"ב.)5
לאחר מכן התכנסנו לצפות במופע 'מתגברים' שהביא בפני הקהל ארבעה סיפורים אישיים של אתגרים וקשיים עם התגברות בסופם .אליסף פרץ סיפר על ההתמודדות עם השכול ,שלומי אביטן
סיפר על גמילה מסמים ויציאה מעולם הפשע לעולם התורה והנתינה ואיתן חרמון סיפר על פציעתו במלחמת לבנון השניה ,קטיעת רגלו והמוטיבציה לרוץ מרתון על אף הפציעה הקשה .את
המופע ליווה מוסיקלית מתי שריקי המתמודד עם גמגום קשה ולצד זה מופיע על הבמה .המופע היה מרגש ומעצים והעשיר מאוד את הבנות.
לסיום ,התכנסו הבנות בכיתות לקבלת תעודות .תודה לבנות שכבת ז' על הכנת השלטים ולמדריכות -שירה ועדן על הארגון והסירטונים.

לקראת ט"ו בשבט יצאה כיתת האולפן לפעילות גיבוש בשכונת בית הכרם.
לאחר משימות קבוצתיות בחוץ ,התכנסו התלמידות לארוחה משותפת ולפעילות כיתתית.
כל אחת מהתלמידות העולות הציגה בעברית משחק שהיא אוהבת לשחק בו ,וכולן שיחקו
במשחק בהנחיית התלמידה.

השבוע נערכו בכיתות ח' מסיבות סיום מחצית כיתתיות .בכל כיתה וועדת החודש הכינה פעילות מהנה וארוחה שווה.
יישר כח לבנות הוועדות השונות.

ביום חמישי שעבר התקיים מפגש של בנות י"ב עם בנות מהמקיף עירוני א׳ בתל אביב.
מדובר בבנות מבית ספר חילוני לאומניוית הלומדות במגמת מחשבת ישראל.
המפגש נפתח במשחק היכרות קליל בו היה ניתן לראות את המשותף ביננו ,את האחדות ולא האחידות.
לאחר מכן התקיים לימוד בקבוצות על נשים גואלות בספר שמות ,את הלימוד ליווה שיח כנה ופתוח ומפגש אמיתי של היכרות ללא מחיצות.
היה מפגש פורה ומוצלח וזכינו ליצור חיבור של ממש ,יצאו מכך נשכרות גם בנות חורב וגם בנות המקיף מתל אביב.

מדעניות העתיד
לכבוד סיום המחצית ,יצאה ביום ראשון קבוצת התלמידות של תכנית "מדעניות העתיד" מכיתה י"א ליום מיוחד ומעניין במכון טל.
את היום פתחה גב' אמונה פרוכטמן במעבדה בהנדסת תוכנה ומחשבים ,לאחר מכן ד"ר לארה גולנדר  ,הרצתה בפני הבנות על פיתוח תרופות בעזרת ביו אינפורמטיקה.
התלמידות נהנו מארוחת צהריים מפנקת וטעימה ושמעו מגב' חנה צור הרצאה מרתקת שפתחה להן צוהר לעולם הנדסת תעשיה
וניהול ,הבנות אף התנסו בבניית אלגוריתם לחיזוי מספר לקוחות לחנות .את היום חתמה הגב' אתי שטרן ,ראש מכון טל ,בסיפור
אישי על קריירה ,בניית בית ומימוש עצמי.
תודה למכון טל על היום המוצלח ,תודה למארגני "מדעניות העתיד" ממשרד המדע על היוזמה ,תודה לתלמידות "מדעניות העתיד"
על שיתוף הפעולה ותודה גדולה לגב' שרי רקובר ,רכזת תכנית "מדעניות העתיד" באולפנא ,על ההדרכה ,הליווי והאירגון.

העתודה המדעית
ביום שני יצאה קבוצת תלמידות מתכנית העתודה המדעית הטכנולוגית (עמ"ט) של שכבה ט' למפגש מחוזי של תלמידי עמ"ט מכל מחוז ירושלים .המפגש התקיים במכללת עזריאלי ,ובמהלכו
התלמידות שמעו הרצאות בנושאים שהם חוד החנית של המחקר והפיתוח המדעי-טכנולוגי בארץ ,נחשפו לחדשנות בנושא על ידי מתכנים מחברת סיסקו והתנסו בסדנאות שונות שהועברו
על ידי מהנדסים בכירים מרחבי ירושלים .במהלך הכנס חולקו תעודות הצטיינות יתרה לתלמידים שנמצאים בתכנית מתחילת כתה ז' ועד כתה ט' ,שגילו הצטיינות לימודית לצד השתתפות
בשיעורים ,מנהיגות ודרך ארץ .יישר כוח לתלמידות מהאולפנא :נטע אלון ומרים כהניאן שקיבלו תעודות הצטיינות יתרה ,ויישר כוח לשאר תלמידות הקבוצה על השתתפותן בתכנית הדורשת
מאמץ והשקעה כה מרובים .תודה לצוות העתודה ,לאסתי אנסבכר ,מיכל קרוטהמר ויהושע בראון ,ותודה לשירה קלמוס על העזרה והליווי במהלך המפגש.

תחרות FLL
ביום ראשון וביום שני השתתפו שתי קבוצות של תלמידות האולפנא בתחרות  ,FLLתחרות המהווה אתגר חשיבתי בתחומי הרובוטיקה ,המדע ,ההנדסה והטכנולוגיה המתקדמת ,תוך שימת
דגש על מנהיגות ,יזמות ומעורבות קהילתית .קבוצת  FLLמורכבת מתלמידות משכבות ז-ח-ט ,כשאין צורך בידע מוקדם ,רק צריך להתלהב מהנושא ולרצות ללמוד לתכנת את הרובוט .במהלך
המשימות ,התלמידות נחשפות לאתגר מהעולם האמיתי ,במהלכו הם נדרשות להתמודד בכמה מימדים:
· בניית רובוט – התלמידים נדרשים לתכנן ולייצר רובוט אוטונומי מתוחכם שיכול לבצע סדרת משימות הדורשות חשיבה מקדימה ,התמודדות עם בעיות מורכבות ופיתוח פתרונות יצירתיים
בדרכים מגוונות.
· פרויקט החקר – התלמידים חוקרים את נושא האתגר; מתמקדים בבעיה קיימת ומוצאים לה פתרון חדשני .נושא החקר השנה היה בעיות שקשורות במים ,ושתי הקבוצות שלנו בחרו לעשות
חקר ייחודי על סכנות מים מזוהמים ודרכים להתריע מפני מים שיש בהם זיהומים מסוגים שונים.
קבוצה  466כללה את התלמידות :אליה שוקרו ,נעה עמוס ,מוריאל ליפשיץ ,טל אברהם וליאת דיקן .קבוצת  467כללה את התלמידות :שהם סגל ,שרה גלר ,הדר כהן ,אליענה בלייברג ,אלישבע
סאקס ,חנה שובה פלדמן ,הודיה גטה ,גילה מנדל וזהרה הרמן .התלמידות השקיעו שעות רבות בהכנת החקר ובבניית ותכנות הרובוט מחלקי לגו ממוחשבים ,כולל לילה לבן בלילה שלפני
התחרות ,שבו הן המשיכו לשפר ולשכלל את התכנות של הרובוט עד השעות הקטנות של הלילה ,ונשארו ללון בחדרי הפנימייה .השנה ,בפעם הראשונה ,המנטוריות בפועל של הקבוצה היו
תלמידות מהתיכון שהן בוגרות נבחרת  FLLמשנים קודמות ,שהשקיעו בפרוייקט המון זמן ,מאמץ ומחשבה .תודה ענקית לחוה הרמן (י"ב) ,לאורה רחל ליפשיץ (י"ב) ולשרה וייס (י') שהיו
מנטוריות נפלאות לשתי קבוצות הנבחרת! תודה גם לנורית אהרוני ולעליזה ונמק על התמיכה והליווי ,ותודה גדולה לכל הצוות שתמך ועזר ושיחרר משיעורים בשעות הצורך ,במיוחד במהלך
השבוע האחרון .היתה חוויה מהנה ,מלמדת ומאוד כיפית! מצורפות תמונות מיום השיפוט שהתקיים בארנה במלחה.

קבוצה 466

קבוצה 467

מזל טוב לצוות:
לורדית ביטון לרגל
בר המצווה של בנה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שירלי
ישי

נתנאלה
לוי

אריאל
זיוי

יערה
כהן

רינה
פרידמן

בינה
נוביק

אסתר
גדליה

הדס
גולדשטיין

מרים
כהן

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

שירה
בנגי

מוריה
וסרמן

אוה
תמם

אודליה
בביאן

