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ערש"ק פרשת בהר ה'תשע"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ
אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"

(ויקרא כ"ה' ב')

משרשי המצווה ,לקבע בלבנו ולציר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם כי (שמות כ'
י"א) ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שלא ברא דבר ,הכתיב
מנוחה על עצמו .ולמען הסיר ולעקר ולשרש מרעיוננו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים
בתורה ובו יהרסו כל פינותיה ויפרצו חומותיה ,באה חובה עלינו להוציא כל זמננו יום יום
ושנה שנה על דבר זה למנות שש שנים ולשבת בשביעית ,ובכן לא תיפרד לעולם העניין
מבין עינינו תמיד ,והוא כעניין שאנו מונין ימי השבוע בששת ימי עבודה והשביעי יום מנוחה.
ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה כדי
שייזכר האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפרות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא
אותם ,כי יש אדון עליה ועל אדוניה ,וכשהוא חפץ מצוה עליו להפקירם.
ועוד יש תועלת ,נמצא בדבר לקנות בזה מדת הוותרנות ,כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל
הגמול.
ועוד יש תועלת אחרת  ,נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם יתברך ,כי כל המוצא עם
לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת
ומלמד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו ,לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מעוט
הביטחון( .ספר החינוך מצווה פ"ד)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע
החולף.

יום הזיכרון צוין באולפנא בטקס שהועלה על
ידי בנות שכבת י' בסימן הקרבה ומסירות
נפש .הטקס נפתח בדבריו של הרב עודד
שדיבר על מעלת הנופלים וערכה של מדינת
ישראל .תודה רבה לרכזות החברתיות אילת
ומלכה על ארגון הטקס ,לגב' יונת אדמוני על
הניצוח על המקהלה ,למיכל פלדמוס על
הכנת הבנות ועל העיבודים ,וכן לבנות איילת
חן שטרית -כיתה י׳ ,4ליאורה פלדבלום -
כיתה י''א על הליווי בפסנתר ,למדריכות
דליה ורומי על המצגת המרשימה ,למחנכות
רבקה טרופ ,הודיה ירוסלביץ' ,נתי פרידמן
ורחל גולד על העזרה.
בתחילת היום שמעו בנות האולפנא שיחות
מפי רבני האולפנא על מהותו של יום
העצמאות .בנות שכבות ז'-ח' שמעו את הרב
דוד מוריה ,בנות שכבות ט'-י' שמעו את הרב
אליהו קלרפלד ובנות שכבות י"א-י"ב שמעו
את הרב שי וייסבורט.

בנות שכבות ז'-ח'-ט' השתתפו בפעילות חווייתית בנושא איכות הסביבה וקיימות,
במסגרת פעילות של חברת "לומדים אחרת" .הפעילות כללה צפייה בסרט בתלת-מימד
והשתתפות אקטיבית בפעילות בעזרת שלט אישי וחידונים בנושא .תודה למנהלת מרכז

המדעים נורית אהרוני על ארגון הפעילות ולצוות מדעים .מפעילי התוכנית התרשם מאד
מהתנהגות הבנות בפעילות ומהידע שהפגינו.
בסוף השבוע התקיימו בחירות לספר האהוב במסגרת "מצעד הספרים" השנתי .הספרים
שנבחרו :משחקי הרעב ,מישהו לרוץ אתו .תודה לספרנית מלכה שוויגר על ארגון הבחירות,
ולמדריכות דליה ,רומי ושרה ברכה על הסיוע.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
צביה כצמן ,אוה סבן ,מיטל וימפהיימר ,לאה רוזנר ,חרות קטן ,אילת
בן-דוד ,שיר ידיד ,שרון ברדא ,נעמי שפירא ,מלכה בנסאל ,טל ביטון,

פייגי ברילון ,אשירה קרוניש ,נועה לוי.
מזל טוב לצוות:
לטובי איזק להולדת הנכד ,לנעמה צוברי להולדת הבת.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

