בס"ד ערב שבת קודש פרשת אמור ה'תשע"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
" ּו ְס ַפ ְר ּ ֶּתם לָ ֶּכם ִמ ּ ָמחֳ ַרת ַה ּ ַש ָּבת ִמי ֹּום הֲ ִביאֲ ֶּכם ֶּאת ע ֶֹּמר ַה ְּתנ ּו ָפה ֶּש ַבע
תות ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶּינָ ה" (ויקרא פרק כ"ג)
ַש ָּב ֹ
משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה,
ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל ,וכמו שכתוב [ירמיהו ל"ג ,כ"ה] אם
לא בריתי יומם ולילה וגו' .והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי
שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה ,וכמו שאמר השם למשה [שמות ג' ,י"ב] וזה לך
האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על
ההר הזה ,ופירוש הפסוק כלומר ,הוציאך אותם ממצרים יהיה לך אות שתעבדון
את האלקים על ההר הזה ,כלומר שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול
שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם .וענין גדול הוא להם ,יותר
מן החירות מעבדות ,ולכן יעשה השם למשה אות צאתם מעבדות לקבלת
התורה ,כי התפל עושין אות לעולם אל העיקר.
ומפני כן ,כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו
אליה ,נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה ,להראות
בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו ,כעבד ישאף צל ,וימנה
תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות ,כי המנין מראה לאדם כי כל
ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא...
(ספר החינוך מצוה ש"ו ספירת העומר)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא
בשבוע החולף.
יום השואה צוין באולפנא בטקס שהועלה על ידי בנות
שכבת י"ב .הטקס נפתח בדבריו של הרב עודד ולאחר
מכן בסימן "זוכרים ושרים" -שרו בנות האולפנא שירי
נשמה ושמעו קטעי קריאה על אמונה ובטחון בשואה.
תודה רבה לרכזות החברתיות אילת ומלכה ולרכזת
השכבה הדס גודמן על ארגון הטקס ,לרב דוד מוריה,
לעדן רפואה משכבת י"ב ולמדריכות דליה ורומי על
העזרה.
ברחבת הכניסה לאולפנא הוצגה תערוכת" :ניצולים-
משואה לתקומה" בה הוצגו תמונות של ניצולי שואה
מבני משפחות צוות המורים באולפנא יחד עם תמונות
המשפחות שזכו להקים הניצולים בארץ ישראל.
בהמשך היום שמעו הבנות עדויות מפי ניצולי שואה.
בנות שכבות ז'-ח' שמעו את סיפורה של הגב' לאה
קאופמן .בנות שכבות ט'-י' שמעו את סיפורו של מר דב
גולדשטיין.
תודה רבה לרכזות אילת ומלכה על ארגון היום כולו.
במסגרת הנושא השנתי בספרות "האחר הוא אני"
הוזמנה הסופרת אתי אלבוים לספר על הספרים שכתבה
שעוסקים בנושא זה לשוחח עם

בנות שכבות ז'-ח'.

תודה לספרנית מלכה שוויגר על ארגון השיחה.
בנות שכבת ז' יצאו לטיול השנתי בהובלתו של משה
נוימן .הן טיילו מחוף דור עד חוף הבונים ,בתל יזרעאל,
קרן הכרמל ,שוויצריה הקטנה ולסיום בגשרים התלויים
בחיפה .תודה רבה למשה על הארגון ותודה למחנכת
שרי מוזס ולמורים :ג'ודי אמסל ,מירי רוזן ,הרב דוד
מוריה והמדריכות דליה ורומי שליוו את הטיול ,ולמחנכת
אסתי אנסבכר שהצטרפה בלילה .כהכנה לטיול שמעו
הבנות בשבוע שעבר את שיחתו של הרב ישראל
מלכיאל.

 בו שמעו הבנות, התקיים השבוע ערב לבנות שכבת ט' ולהוריהן,לקראת בחירת המגמות
 לרכזת, תודה לרכזת השכבה אורית גלילי.על המגמות השונות והתכנים הנלמדים בהם
:המדעים נורית אהרוני ורכזת העתודה נעמה פריימן על ארגון הערב וכן תודה למחנכות
 אלי, לנטלי וענת זאדה על עזרתם להצלחת הערב ולאורי, טליה גפן וחנה חן,אילת וידברג
ואיתי על העזרה הטכנית
 הערב עסק במשמעות.לבנות שכבת י"ב התקיים השבוע ערב שיח בעקבות המסע לפולין
הזיכרון ובחשיבות של נתינת משמעות והפיכת החוויה המרגשת של המסע לתובנות
 במהלך הערב שיתפו בנות רבות את הרגשתן במהלך המסע ובתובנות.המשליכות על חיינו
 תודה. הערב הסתיים בשירי נשמה שליוו את הבנות במהלך המסע.שעלו בעקבות המסע
.רבה למחנכות השכבה על ארגון הערב המרגש
What's New in English?
The 9th grade English Speakers composed the following poem on Yom Hashoah. Every two
lines were written by a different group of girls.
Thank you to Rina Wolicki and Batsheva Synett for editing and typing it up.
When we think of Poland we think of despair,
Lots of misery in the air.
To see the places, to stand there,
To look at their homes and a town square.
A place where some of my people stood,
Taking their last breath that they could.
To be in these places, feeling the pain,
So much innocent blood in my memory will remain.
The people and culture will never return,

The Nazis were worse than animals I can't explain
They inflicted so much undeserved pain.
You don't need to tear up, no need to cry,
All you have to do is remember why.
They tried and failed to destroy our nation,
We will remain and be an inspiration.
We are thankful for the freedom and our state,
We are independent and don't bow down to hate.
We will never forget, we will remember
What happened to our brothers, forever!

מבצע חסד יום העצמאות
"כי אמרתי עולם חסד יבנה" (תהילים פ"ט)
לפני חג הפסח התקיים באולפנא מבצע לאיסוף בגדים ,משחקים ומוצרי מזון שונים ,למען
משפחות נזקקות ,בשיתוף עם ארגון בחסד ובצדק.
בעזרת שיתוף הפעולה המבורך עם התלמידות והוריהן ,נאספו כמויות גדולות מאוד של
מצרכים ,בגדים וכד' שחולקו למשפחות רבות.
ארגון "בחסד ובצדק" פועל מספר שנים בשיתוף עם לשכות הרווחה ,ותומך במשפחות
במצוקה ברחבי ירושלים.
תרומתכם סייעה מאוד לאותן המשפחות ,ונתבקשנו על ידי ראשי הארגון להודות מאוד
לבנות האולפנא ולהוריהן.
אנו מעוניינים להמשיך את שיתוף הפעולה המבורך עם ארגון "בחסד ובצדק" במבצעים
דומים ,מספר פעמים בשנה.
ביום ראשון הקרוב ,ד' באייר ,לקראת יום העצמאות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה,
אנו נקיים מבצע נוסף לאיסוף מוצרי מזון ,ונמשיך להיות שותפים למפעל החסד הגדול.
השכבות מוזמנות להביא מוצרים לפי הפרוט המובא להלן:
שכבות ז'-ח' -קופסאות שימורים (טונה ,חמוצים ,זיתים ,תירס ,ועוד)...
שכבה ט' -שמן ,קטשופ
שכבה י' -אורז ,פסטה
שכבות י"א-י"ב -ממרחים קטניות וכדו'
אנו מודים לכם מאוד על שיתוף הפעולה.
הורים המעוניינים להיות שותפים ולעזור גם בחלוקת המזון ,מוזמנים לפנות לגב' נתי פרידמן
רכזת חסד ומחויבות אישית באולפנא.250-1829828 :

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:
מאירה ליפקין ,הדר פנחסי ,שירה גרוסי ,יעל בן דוד ,ליאל ווקנין ,דבורה רודאף,
צופיה טרופר ,עדן דרעי ,ליאור פינטו ,אלינוי גדעון ,יעל מושכל

מזל טוב לצוות:
לדבורה שמחוביץ לאירוסי בנה ,ולחוה ליכטנשטיין להולדת הנכדה

שבת שלום
וחודש טוב ומבורך,
הרב עודד
וצוות האולפנא.

