בס"ד

ערב שבת קודש פרשת בא

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזֹת ועל המשקוף ,על הבתים אשר
יאכלו אֹתו בהם" (שמות י"ב ,ז')  -הרב דוד מוריה
ישנם שני זוגות של מצוות תאומות הקשורות בפרשת בא.
תפילין ומזוזה הן שתי מצוות המוזכרות ביחד בפרשיות "שמע" ו"והיה אם שמוע" .בשני
המקרים כותבים פרשיות על קלף וקובעים אותם לזיכרון.
אולם ישנו הבדל בולט בין מצוות מזוזה למצוות תפילין ,במצוות מזוזה יש רק שתי פרשיות,
פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" ואילו בפרשיות התפילין קיימות שתי פרשיות
נוספות אשר עניינם זיכרון יציאת מצרים .פרשת "קדש לי כל בכור" ופרשת "והיה כי
יביאך".
מדוע נעלמו פרשיות אלו של זיכרון יציאת מצרים מן המזוזה?
מסתבר כי זיכרון יציאת מצרים לא נעלם ממצוות מזוזה .הוא מיוצג במיקום המזוזה
שממשיך את "מזוזת מצרים" הקדומה הלוא היא הדם על המשקוף והמזוזות.
המזוזה היא מעין הצהרה על פתח הבית ששוכני בית זה קיבלו על עצמם עול מלכות שמים
ועול מצוות כפי שמריחת הדם על פי ציווי ה' למרות הסיכון שבכך מהווה הצהרה שכזו.
השתייכות לצבאות ה' יוצר הגנה של ה' על הבית" .ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם
לנגוף" (י"ב כד)
גם דם הפסח מופיע כמצווה תאומה לדם המילה .ולכן "כל ערל לא יאכל בו" (שמות י"ב
מ"ח) ובאמת מצוות קורבן פסח ומצוות המילה הן שתי המצוות היחידות שהמבטלן ענוש
כרת.
ובמדרש" :ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וגו' .ר' אליעזר אומר :וכי מה ראה הקב"ה
לומר שני פעמים "בדמיך חיי"? אלא אמר הקב"ה :בזכות דם פסח ודם מילה תגאלו
להגאל( ...ילקוט שמעוני יחזקאל שנ"ד)
ממצרים ,ובזכותם אתם עתידים ִ
הגברים מניחים תפילין על גופם ,ובבשרם חותם אות ברית קודש ,המבטא את הזיכרון של
מאין באנו  -יציאת מצרים ולאן אנו הולכים  -זיכרון היעד ארץ ישראל ,שם שם אנו
מקבלים כעם עול מלכות שמים וקיום מצוות מתוך חיבור לחיים ולכל צורכי המדינה והעם.
האישה אשר עליה מלמדים חז"ל אותנו "ביתו זו אשתו"  -אחראית היא על שמירת צביון
הבית שלא יכנסו אליו דברים בניגוד להצהרה אשר על הפתח .חז"ל כבר לימדונו כי בזכות
נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" למרות השעבוד ,הסבל והייאוש דווקא הנשים לא
איבדו תקווה ועודדו את הגברים ,וה' עזר ויעש להן בתים.

ובזה מקיימים אנו את שתי הבריתות שכרת ה' את אברהם .האחת ברית בין הבתרים
המדברת על יציאת מצרים וסמלה דם הפסח ,והשנייה ברית המילה .מכוח קיום הבריתות
הללו תתקיים משימתו של אברהם "למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך
ה' לעשות צדקה ומשפט"

הורים יקרים ,ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בשבת האחרונה התקיימה שבת שכבה לבנות שכבת ח' בפנימיית האולפנא .את השבת
ליווה בשיחות תורניות ,הרב נעם קדושים ,ר"מ במכינת נוקדים .תודה רבה לרכזת השכבה
מגי הרשקוביץ ולמחנכות שרה עוז ,יהודית מושקוביץ ורחלי גרינבוים על ארגון השבת
והנוכחות עם בני משפחותיהן ,וכן למדריכות רומי ודליה על ליווי השבת.

בנות שכבת י' השתתפו בסמינריון בנושא "זהות
דתית" .במהלך הסמינריון הן יצרו בסדנת "אומנות
ואמונה" בהנחייתה של המורה לאומנות אורנה
בוטח ,שמעו את שיחותיהם של הרב עודד ,הרב
רמי גליקשטיין ומר אייל שטרנליב ,צפו בסרט
"מרכבה ירוקה" ,השתתפו בפאנל של מורות
האנגלית שסיפרו להן על נקודה של חיזוק הזהות
הדתית במהלך החיים שלהן ודנו בנושא עם
המחנכות.
בין לבין נהנו הבנות מארוחת צהרים בהכנת בנות
השכבה .בסוף היום צפו בהצגה של תאטרון
"התנערי" .ביום השני יצאו בנות השכבה לסיור
בעיר יפו בהדרכת המדרשה במקום ,ושמעו

מראש המדרשה על פעולות לחיזוק הזהות הדתית ביפו ובתל אביב .תודה לרכזות
החברתיות מלכה ואיילת על ארגון הסמינריון לרכזת השכבה רבקה טרופ ולמחנכות הודיה
ירוסלביץ ,רחל גולד ונתי פרידמן על הובלת הסמינריון.
בנות שכבת ז' יצאו השבוע לטיול מנמל תל אביב ולאורך הירקון ,בהנחיית רכז של"ח משה
נוימן ובליווי המחנכות :שרי מוזס ,שמרית גרוסברג ואסתי אנסבכר.
לסיכום נושא "תפילה" בשיעורי חינוך ,שמעו בנות שכבת ט' את שיחתו של הרב יעקב
שמעון.
השבוע התקיימו באולפנא שני ערבי דיווח להורי בנות האולפנא ,על ידי המחנכות והצוות
החינוכי.
השבוע התקיים יום היכרות נוסף לתלמידות ו' וח' לקראת הרישום לשנה הבאה .תודה רבה
לכל העוסקים במלאכה וכן לבנות השמינית שיצרו פעילות מושקעת במיוחד.

לכבוד ר''ח שבט התקיימה הרקדה בסגנון ריקודי עם לכל בנות האולפנא .המורות לספורט
לימדו את הבנות בחודש החולף את הריקודים וההרקדה הייתה שמחה ומגבשת .תודה רבה
למורה דבורה שמחוביץ' על הארגון ולמורה מירי רוזן שהצטרפה אליה.

יישר כח לבנות שייצגו את האולפנא בשלב הראשון באולפניאדה -תחרות המתמטיקה
לבנות דתיות מהארץ והעולם בארגון "המכללה ירושלים" .אנו מאחלים הצלחה רבה
לעולות לשלב הבא :
יעל בורנשטיין ,ליאל שטרן ,ניצן רוזן ,נעמי שפירא ,רעות לויאן ,ליאורה פלדבלום ,נעמי
בנג'י ,דבורה אייקן -מייקלס ,חנה סמואלס ,ורדה זילברמן ,רבקה גולדברג ,עדינה ברודי ,
אביבה שטראהל ,אלישבע רבינוביץ.

מזל טוב לאנשי הצוות :לנירית ברקוביץ' לבר המצווה של בנה ,למלכה
דומב לבר המצווה של בנה ,ולתפארת סגל ליום הולדתה.
מזל טוב לבנות :ספיר כפיר ,מלכה גרפסטין ,עטרה לויאן ,רבקה
קרשטיין ,עדי גמליאל ,לאה לומברזו ,יעל בורנשטיין ,רוחמה כהן ,רחל
וינברגר ,קשת קלינגר ,רחל וולף ,שיראל ליברטי ,שרון אברהמיאן,
אלה ישראל ,נועה מוריץ ,גבריאלה לווי ,גלית גרינשטיין.

הורים יקרים ,כחלק מהרצון לשתף את ההורים בהישגים הלימודיים של בנותיהן ,נשלחו
השבוע הודעות מייל לכלל ההורים עם הפנייה לאתר המתחדש של האולפנא ,ודרכו אל
מערכת "חורב-נט" ,בו יוכלו התלמידות והוריהן לראות את הציונים במקצועות השונים,
ואת מספר ההיעדרויות מן השיעורים .אנו מזמינים את כלל ההורים להשתמש במערכת
זו ,אשר תופעל במהלך השבוע הקרוב ,ולהתעדכן תדיר בהתקדמות הלימודית של
בנותיהן.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

