ערש"ק פרשת קרח ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
ֹשה וַ ּיֵּלֶׁ ְך ֶׁאל ָּ ּד ָּתן וַ אֲ ִב ָּירם וַ ּיֵּלְ כ ּו ַאחֲ ָּריו זִ ְקנֵּי יִ ְש ָּר ֵּאל"( .במדבר ט"ז כ"ה)
"וַ ּי ָָּּקם מ ֶׁ
"אמר ריש לקיש :מכאן שאין מחזיקין במחלוקת דאמר רב :כל המחזיק במחלוקת עובר
בלאו ,שנאמר :ולא יהיה כקרח וכעדתו"( .מסכת סנהדרין ק"י ע"ב)
"וזאת מלמדת התורה בפרשה זו ,כמה קשה פגם המחלוקת ,דכשם שואהבת לרעך כמוך
הוא כלל גדול בתורה כך גם הפגם של מחלוקת הוא כלל גדול בתורה ,ואם במידה טובה
גדול כ"כ ענין האחדות ,כמו שאמרו צדיקים שאהבת ישראל מביאה לאהבת ה' ,וכאשר
ישראל באגודה אחת אזי בזמן שאפלה לכם אני מאיר לכם ,כמ"כ להפך גדול מאד הפגם
של מחלוקת שגורם פירוד בעילאי ותתאי (למעלה ולמטה) .ואם כי כדברי השל"ה הקדוש
כוונתם הייתה לשם שמיים גדול הפגם של מחלוקת שאפילו אם מתכוונים בזה לשם שמים
הפגם גדול מאד ,כי המחלוקת גורמת לפירוד בעולמות העליונים בעילאי ותתאי .ועל זה
נאמר האיסור של מחלוקת ולא יהיה כקרח ועדתו .ובכלל מאמרם ז"ל ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה ,דכמו שחורבן הבית היה מחמת שנאת חינם כך הגאולה ובנין הבית
תהיה ע"י ואהבת לרעך כמוך ,שההפך משנאת חינם הוא הכוח של אהבת חינם .וכאמור
שאהבת ישראל היא סגולה לה גיע לאהבת ה' ולאהבת התור ,היינו שההתחלה היא מאהבת
ישראל ,וזה מקור התיקון ,שכאשר ישראל דבוקים כאחד על ידי זה הם דבוקים בהשי"ת.
וכל כמה שיהודי מעמיק בואהבת לרעך כמוך כך הוא משיג ואהבת את ה' אלוקך בכל
לבבך שזה הדרך לבנין בית המקדש".
(האדמו"ר מסלונים זצ"ל ,נתיבות שלום לפרשת קורח)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע
החולף
ובשונה מהרגלנו נתחיל מהסוף:
יחד עם כל בית ישראל בארץ ובעולם ,גם אנו
באולפנא שותפים בתפילות ובצפיה לשובם של
הנערים

אייל,

נפתלי

וגיל-עד

לביתם

ולמשפחותיהם ,בריאים ושלמים במהרה .בסוף
השבוע ,נרתמו בנות האולפנא למבצע ארצי של
החמ"ד ובמרץ רב ארזו הבנות  04,444ערכות
להדלקת נרות שבת שיועדו לחלוקה באזור
ירושלים .כאמור ,הבנות התגייסו כולן ועבדו
במרץ ובמסירות על מנת שכל הערכות יארזו
ויועברו לכלל בתי הספר בזמן ,מתוך תחושת
שליחות ושותפות בעשייה לזכות הנערים .בנות
האולפנא תהינה שותפות גם בחלוקתן של 0444
ערכות היום ,לכבוד שבת קודש פרשת קורח.
כולנו ביחד מתפללים לבשורות טובות במהרה.

בנות שכבת ט' יצאו השבוע לסיור לימודי ברובע היהודי בירושלים ,על תקופת בית שני,
במסגרת שיעורי היסטוריה .הבנות ביקרו במרכז דוידסון ,בבית השרוף וברובע ההרודיאני,
למדו על המקומות השונים ,בעזרת כתב חידה מאתגר והעבירו פעילויות שונות על נושאים
שנלמדו לאורך השנה .תודה רבה לרכזת היסטוריה ,ענת בזק על ארגון היום כולו ,למורות
להיסטוריה :שרה עוז ,שרי מוזס ומלכה קינסט על השותפות בפעילויות היום ,למחנכות:
אורית גלילי ,אילת וידברג ,טליה גפן ,למורים מרים
רוזנפלד ,הרב אליהו קלרפלד ,הרב יהודה ולד
ולמדריכה שרה ברכה על ליווי הסיור.
בנות שכבת ז' השתתפו במשחק סיכום שהכינו
המדריכות דליה ורומי ,ובו הן בחנו את עצמן עד כמה
הכירו את האולפנא ואת הצוות בשנתן הראשונה.
לאחר הכנות מרובות העלו בנות שכבת ח' את ההצגה" :היינו
כחולמים" בבימויה של המורה לדרמה ליאת הורן .הבנות הופיעו
בריקוד ובמשחק מול קהל האימהות בהצגה מרשימה ,מרגשת
וערכית .ההצגה נפתחה בתפילה לשובם של הנערים החטופים ובברכת
הרב עודד .יישר כח לכל השותפים בעשיה :לבימאית ליאת ,למורה
למחול מינה נחמני ,לרכזת השכבה מגי הרשקוביץ ,למחנכות :רחלי
גרינבוים ,יהודית מושקוביץ ,ושרה עוז.

בנות שכבת ז' ובנות כתה ט' 1יצאו השבוע ,לבוקר
פעילות כיתתי בבתי תלמידות.
ו-לא להאמין! היום האחרון לשנת הלימודים תשע"ד
הגיע! לאחר אריזת הערכות להדלקת הנרות ,התכנסו
בנות האולפנא למפגש סיום .המפגש נפתח באמירת
תהילים ובתפילה לשחרור הנערים .הרב עודד פתח
בשיחה על העשייה המרובה השנה ,ולקראת היציאה
לחופשת הקיץ ,והודה למחנכות ולכל צוות המורים
ועובדי האולפנא על שנה ברוכה ומלאת עשיה.
במהלך המפגש ניתנו פרסים לתלמידות בכל הכיתות,
המצטיינות במידות טובות ובדרך ארץ ואשר מהוות
דוגמא ומופת לחברותיהן .כמו כן ניתנו פרסי הוקרה
לתלמידות עולות ,על השתלבות מיוחדת בארץ
ובאולפנא .המחנכת נתי פרידמן הודתה בשם הצוות והבנות לרב עודד וליעקב אנסבכר
מנהל התיכון ,על הובלת האולפנא .נעה שווץ משכבת
י"ב נפרדה בשם בנות שכבתה מהאולפנא והאירה
נקודות מחשבה לבנות הצעירות .לסיום המפגש צפו
הבנות בקליפ סיכום של המדריכות רומי ודליה ,והרב
עודד נפרד בשם משפחת האולפנא מהמדריכות שליוו
אותנו השנה :בתחום החברתי :דליה עזרן ורומי מלצר,
בתחום הלימודי שרה ברכה גרשוביץ ואלישבע ווטסון.
לאחר כל מילות הפרידה נהנו הבנות מהופעתו של ניב הדר שהציג בפני הבנות מופע
"טלפתיה" מדהים ,ולאחר מכן חשף את הסודות והאמת מאחורי המופע ואת המסר החינוכי
שעומד מאחוריהם.
ולסיום -קיבלו בנות האולפנא גלידות ,ופנו לקבל את התעודות מידי המחנכות .תודה רבה
לרכזות החברתיות אילת ומלכה על ארגון היום.

ברכת יישר כח לנעמי חלפון ,שירה ספיר ,נעה ג'יקובס וחוה הרמן מכתה ח' 4שזכו במקום
הראשון בתחרות הארצית לטריילרים (קדימונים) של "מצעד הספרים" .הבנות הכינו טריילר
לספר "שקופה"  ,נאוה מקמל עמיד .תודה לספרנית מלכה שוויגר .ניתן לצפות בו בכתובת:
http://www.ms.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=894525

מזל טוב לצוות:
לרחל קינרייך לנשואי בנה
מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן :ראשית אלון ,אילה שאולוף ,אביה
בן הראש ,הילה יוניסי ,רעות לויאן ,ריבי איכנשטיין ,ליטל קרואני ,צופיה המר ,תמר רפפורט,
רינת הולנדר ,מיכל מילר ,ורדה זילברמן ,דיתי קאהן ,אביבה שטראהל ורומי מלצר.
שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה ,תפתח אי"ה ביום שני ו' באלול ()1...14

בנות והורים יקרים ,בכל בעיה המתעוררת בחופשת הקיץ ,אפשר לפנות להנהלת
האולפנא ולצוות החינוכי ,ואנו נשתדל לעזור במידת האפשר.

עם סיומה של שנת הלימודים,
אנו מאחלים ברכת הצלחה רבה לבנות י"ב הממשיכות בדרכן החדשה,
וברכת קיץ בריא וחופשה נעימה לכולן.
בעז"ה נפגש כולנו בריאים ושלמים עם פתיחת שנה"ל תשע"ה.

שבת שלום
הרב עודד
וצוות האולפנא

