ערב שבת קודש פרשת בחקותי ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
יכם ַה ּי ְֹּש ִׁבים ּ ָב ּה" (ויקרא כ"ו ל"ב)
יה אֹּיְ ֵב ֶ
"וַ הֲ ִׁש ּמ ִֹּׁתי אֲ נִׁ י ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ָש ְממ ּו ָעלֶ ָ
לעניין התוספת בפסוק "ושממו עליה אויביכם" כותב רש"י" -זו מדה טובה לישראל,
שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם שתהא שוממה מיושביה".
וכך כותב רבינו בחיי" :וכן דרשו רז"ל בתורת כהנים ,זו מדה טובה לישראל ,שלא
יהיו ישראל אומרים ,הואיל וגלינו מארצנו ,עכשיו האויבים באים ומוצאים עליה נחת
רוח ,שנאמר ושממו עליה אויביכם היושבים בה ,אף האויבים הבאים אחריכם לא
ימצאו בה נחת רוח ,עד כאן .ומזה אמר ,שאף היושבים בה ינהגו שממה עליה ,שלא
יבנו עליה חומה ומגדל ,וכל האומות ישתדלו לבנותה ואין להם כח ,ויש בזה סימן
גדול לישראל ,שמיום שחרבה ,לא קבלה אומה ולשון ולא תקבל עד שישובו
אפרוחיה לתוכה".
וכן כותב הרמב"ן (בפסוק ט"ז)" :וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו ,כי לא תמצא בכל
הישוב (=בכל העולם) ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם ,והיא
חרבה כמוה .כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון ,וכולם משתדלים להושיבה
ואין לאל ידם".

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא
בשבוע החולף:

בנות שכבות ח' וט' יצאו ל"גיחה" בת
יומיים בהובלתו של משה נוימן .הבנות
צעדו בדרך בורמה משער הגיא ללטרון,
הקימו אוהלים ובישלו בשטח את
ארוחת הערב ,בלילה שמעו את שיחתו
של אבשלום סלוק שנפצע קשה
במלחמת לבנון השנייה .למחרת הן
ביקרו ביד לשריון בלטרון והשתתפו
במשחק ניווט בחורשת האנדרטאות.
תודה רבה למורים שליוו את הגיחה :למחנכות מגי הרשקוביץ ,יהודית מושקוביץ ,שרה עוז,
רחלי גרינבוים ,אורית גלילי ,אילת וידברג ,טליה גפן וחנה חן ולמורות מיכל קרוטהמר ,נורית
אהרוני ,אסתי הלפרין ,מירב סיאני ,הרב צבי שטמפפר ,הרב יהודה וולד והמדריכות דליה
ורומי.
בנוסף ,בנות שכבת ח' נפגשו עם ליאת הורן ,בימאית ההצגה שלהן והחלו בתהליך העבודה
אתה.
בנות שכבת י' השתתפו השבוע באירוע מרגש מאוד ,בו חגגו מסיבת
בת מצווה בכותל המערבי לכחמישים בנות בעלות צרכים מיוחדים.
המסיבה התקיימה מטעם ארגון "גיבורים קטנים" .בנות האולפנא רקדו
ושמחו יחד עם בנות המצווה והכינו יחדיו יצירה אומנותית המשלבת
תפילה בעת הדלקת נרות שבת .תודה למר ג'רמי כהן על שיתוף בנות
האולפנא ועל הזכות שנפלה בחלקן להיות שותפות במעמד זה .תודה
לרכזת השכבה רבקה טרופ ולמחנכות נתי פרידמן ,הודיה ירוסלביץ'
ורחל גולד על הארגון והשותפות.

במסגרת תכנית כישורי חיים בנות שכבת י''א שמעו שיחה מפי צורי דהאן מחברת "פסיעות''
בנושא ''לגעת בנפש'' .בשיחה עלו הנושאים :התמכרויות ,דרכי התמודדות עם משברים,
בקשת עזרה ומתן כלים מעשיים להתמודדות וניהול רגשות .תודה ליועצת גילה ברגר על
ארגון השיחה.

חופשת ל"ג בעומר
על פי לוח החופשות של משרד החינוך ,וכדי למנוע מכשולים וחילול שבת בהבערת
המדורות במוצ''ש  ,חופשת ל"ג בעומר השנה אמורה להתקיים ביום שני י"ט באייר  -ל"ד
בעומר( .במקום ביום ראשון י"ח באייר  -ל"ג בעומר) אנו מודעים לכך כי ישנם סניפים,
מקומות וכד' שבהם תהיה הדלקת המדורות במוצאי שבת ,ובמקומות אחרים תהיה הדלקת
המדורות ביום ראשון בלילה.
אשר על כן ,הוחלט ,כי לבנות כיתות ז' ח' וט' תהיה חופשה גם ביום ראשון וגם ביום שני.
את יום הלימודים שיחסר לבנות כיתות ז' ח' וט' ,נשלים אי"ה ,ביום שישי ח' בסיוון ,שאמור
היה להיות יום חופש על פי לוח החופשות של משרד החינוך.
אנו מקווים כי שינוי זה יתקבל בהבנה.
לבנות שכבות י' י"א וי"ב יתקיימו מבחני המתכונת בימים ראשון
או שני י"ח י"ט באייר .על פי לוח המבחנים שפורסם.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אוריה בן שושן ,לבונה סילפן ,הודיה ישראל ,אחינועם במברגר ,אודיה ורגון,
רחלי שטאל ,טלי לוי ,לאה מיימון ,אהובה פרוגל ,טל יעקוביאן ,רינה
ווליצקי ,נועה אביעזר.

שבת שלום
הרב עודד
וצוות האולפנא.

