ערב שבת קודש פרשת לך-לך ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
אברהם אבינו ,עמודו של עולם.
"כיוון שנגמל איתן זה (אברהם אבינו) התחיל לשוטט בדעתו ,והוא קטן ,והתחיל לחשוב ביום
ובלילה ,והיה תמיה ,היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי
אי אפשר שיסבב את עצמו .ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר ,אלא מושקע באור כשדים בין עובדי
כוכבים הטיפשים ,ואבי ו ואמו וכל העם עובדי כוכבים ,והוא עובד עמהם ,ולבו משוטט ומבין ,עד
שהשיג דרך האמת ,והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה ,וידע שיש שם אלוק אחד ,והוא מנהיג הגלגל,
והוא ברא הכל ,ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו .וידע שכל העולם טועים ,ודבר שגרם להם לטעות
זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם .ובן ארבעים שנה הכיר אברהם
את בוראו.
(רמב"ם ,הלכות עבודת כוכבים פרק א' ,ג').

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת ט' יצאו לפעילות גיבוש וסיור במנהרת רמות .המדריכות רומי ,שרה ברכה ודליה
העבירו פעילות  ODTמאתגרת ולאחר מכן ,יצאו הבנות לסיור בהדרכתו של משה נוימן.
לציון  04שנה למלחמת יום הכיפורים התקיים יום עיון קצר בנושא לבנות שכבות י'-י"ב .היום נפתח
בסקירה היסטורית ע"י הרב שמואל כ"ץ ,לאחר מכן שמעו הבנות את סיפורו האישי של מר זבולון
אורלב שקיבל את אות המופת על אומץ לב ותושייה שגילה בעת הלחימה .כמו כן הן צפו בסרטון
עם תמונות וקולות מזמן המלחמה .תודה רבה למדריכות על תרומתן הרבה להצלחת היום.
עם היוודע דבר פטירתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל זיע"א ,התכנסו כל בנות האולפנא לאמירת
פרקי תהילים .הרב עודד הספיד את הרב ,סיפר לבנות על דמותו של הרב ועל גדלותו בתורה.
בנות כתות ח' 1וח' 0יצאו לסיור ביד שרה כדי לקבל מידע ורעיונות לקראת פרוייקט "גם אני יכול".

השבוע התקיים ערב להורי בנות השמינית .במהלך הערב נפגשו ההורים עם המחנכות .בהמשך
הערב הוצגה תכנית המסע לפולין לפני בנות השמינית והוריהן.
בנות שכבת ח' ,יצאו לטיול שנתי באזור הגליל המערבי בהובלתו של משה נוימן .הן טיילו בנחל
כזיב ,בצת וחניתה ,ונהנו מההליכה והשהות המשותפת .תודה רבה למורות שליוו את הטיול :מגי
הרשקוביץ ,רות לבנברג ,מירי רוזן ,ויהודית טרופ .ותודה לשרה ברכה המדריכה שהצטרפה לטיול
וארגנה פעילות ערב יפה.
תוכנית בית המדרש התקיימה השבוע בהשתתפות בנות רבות .בנות המעוניינות להצטרף מוזמנות.
השבוע החלה מועצת התלמידות בפעולתה בפגישה ראשונה לתיאום ציפיות .נציגות הכיתות הן :טל
פלבר ,עדי גמליאל  ,תמר רוזנפלד ,מיכל וויל ,נעמה אפלבוים ,נאוה גוטשל ,מלכות בן הר ,עדן
ספז  ,נעמה ברוך ,עדי פרנקפורט ,הדר אלטשולר ,אביטל סימקיס ,רחלי זכאי ,אוריה כהן ,לירון
סופר ,גילה הכהן ,יעל אלבז ,ומוריה סיזל .אנו מאחלים להן בהצלחה רבה בתפקיד החשוב!
השבוע התקיימו ערבי כיתות לבנות כתות י"א 2וי"א.3
במלאת  34יום לפטירתה של יועצת האולפנה המסורה ,הד"ר לאה כפיר ז"ל ,התקיים ערב לזכרה
בהשתתפות בני משפחתה ,אנשי צוות האולפנא בעבר ובהווה ,תלמידות ובוגרות.

מזל טוב לאנשי הצוות :לתמר מרכוס להולדת הבת
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:
שירה שפר ,חן פרקש ,אריאלה ג'וסמן ,שירי צדוק ,רעות דומוביץ' ,הודיה
קינן ,שחר חסון ,אביטל בזק ,שלו אזולאי ,רויטל דופלט ,אליענה פרידמן,
אנאל שוקרון ,שירה סימן טוב ,תהילה כהן ,אודליה טולדנו ,יעל גרינברג.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

