ערש"ק פרשת נשא ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
דבר תורה פרשת נשא-מה כל כך נורא שמשורר יהיה שוער?  -הרב
יהודה ולד
לאחר שהתורה מתארת בפרשתינו את תפקידי הלווים השונים ,היא מסיימת ואומרת –
או ו ְּפקֻ ָּדיו ,אֲ ֶׁשר ִּצ ָּוה ה' אֶׁ ת
ֹשה ִּאיש ִּאיש ַעל עֲ ב ָֹּדתוֹ  ,וְּ ַעל ַמ ָּש ֹ
או ָּתםְּ ,ביַד מ ֶׁ
"על ִּפי ה' ָּפ ַקד ֹ
ַ
ֹשה".
מ ֶׁ
לכל אחד מבני הלווים היתה עבודה מיוחדת שלו כפי שצווה אותו הקב"ה.
הגמרא במסכת ערכין י"א :מביאה סיפור הממחיש לא רק את התפקיד שהיה לכל לוי אלא
אף את חומרת העבירה במקרה שלוי החליט לעשות עבודה אחרת-
מעשה בר' יהושע בר חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל ר' יוחנן בן גודגדא אמר לו
בני חזור לאחוריך שאתה מן המשוררים ולא מן המשוערים"
שם בגמרא מובאת דעה שלוי כזה שיעודו היה להיות משורר והחליט שהוא רוצה לסגור או
לפתוח את שערי בית המקדש ולעשות את תפקיד השוער -או להפך-מתחייב מיתה.
ויש לשאול מה כל כך חמור בכך? הרי בסוף גם זה וגם זה תפקידים של הלווים ומה זה משנה
אם אותו לוי שר שיר או סוגר שער?
אלא שהתורה מלמדת אותנו יסוד חשוב-
עבודת ה' מתחילה קודם כל מציוויו של הקב"ה ,מתפקידינו בעולם ולא בהרגשה האישית
שלנו .כשהקב"ה ציווה את הלוי הזה לפי כשרונו וייחודו להיות משורר או שוער – זה הסדר
והקביעות הנכונים לו .ואף אם מתחשק לו עכשיו משהו אחר עליו להתבטל לרצון זה.
אנו אומרים בתפילה כל יום"-אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן" ורק אחר כך "ואהוב
וחביב ונחמד ונעים "...וזהו הסדר הנכון לו אנו מקווים
שמתוך האמת והקביעות בעבודת ה' תגיע גם הנעימות והחביבות.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

השבוע התקיים "ערב אמהות ובנות" בשכבת ז' .הערב
עסק בנושא "שמות" ,במהלכו התקיים לימוד ודיון
משותף במשמעותם של השמות הפרטיים במובן האישי
ובמובן הלאומי ,לאחר מכן צפו האמהות והבנות בקליפ
בעריכת המדריכות דליה ורומי ,שעסק בשמותיהן של
בנות השכבה בזווית מקורית ,שמעו את שיחתו של הרב
עודד בנושא ,ואת הרצאתה של הסופרת הגב' רונית
לווינשטיין שחברה את סדרת הספרים" :מסע בעקבות
שמי" .תודה רבה לאילת ומלכה הרכזות החברתיות על
ארגון הערב ,לשותפות בארגון ובליווי המחנכות :רכזת
השכבה ,שרי מוזס ,תהילה כ"ץ ואסתי אנסבכר ,יועצת
החטיבה אליענה שפירא .תודה למדריכות רומי ,דליה
ושרה ברכה על עזרתן הרבה.
בנות שכבת י"א יצאו לערב גיבוש לרגל סיום השנה .הן
סיירו על הטיילת בין יפו לתל אביב ,בהדרכתו של
משה נוימן .כאשר הגיעו לפארק צ'ארלס קלור חיכתה
הלן ארוחת ערב בשרית ומפגש סיכום שבו הרב עודד
שוחח איתן על יום ירושלים .תודה לרכזת השכבה חוה
ליכטנשטיין ,למחנכות מירי נויגרשל וקרן אפרגן,
למשה נוימן ולרכזות החברתיות אילת ומלכה על ארגון
הפעילות.
בנות שכבת ט' שמעו הרצאה בנושא תזונה ע"י חברת
נטלי.
בנות שכבת ז' היו אחראיות על חגיגת יום ירושלים
באולפנא .היום נפתח בתפילה חגיגית ולאחריה שמעו בנות
שכבות ז'-ט' את שיחתו של הרב ישראל מלכיאל שסיפר
על חוויותיו מימי מלחמת ששת הימים ועל חשיבותו של יום
יום ירושלים .לאחר מכן התקיימה ארוחה ישראלית עם
פלאפל .בהנחייתן של המדריכות רומי ודליה הופיעו נציגות
משכבת ז' בריקוד דגלים מרשים ,ולסיום נערך משחק ידע
על ירושלים .ישר כוח גדול לבנות השכבה על הארגון,

הקישוט ,הריקוד וההכנות .תודה רבה לרכזת שרי מוזס,
למחנכות תהילה כ"ץ ואסתי אנסבכר ולמדריכות דליה
ורומי על הפקה מרשימה של בנות השכבה וכן לאילת
ומלכה הרכזות החברתיות על ארגון היום.
בנות שכבת י"ב נפגשו לסיור לעת ערב ברובע היהודי
בהדרכתה של מורת מגמת א"י שלומית מנדלבאום.
לאחר הסיור התכנסו לשיח ולימוד משותף כהכנה לחג
שבועות ולתקופה המיוחדת שבה אנו נמצאים .המפגש
נבנה מתוך מטרה ליצור מסגרת של בנות י"ב שתמשיך
גם בשנה הבאה כתוכנית בוגרות .תודה רבה לרכזת
השכבה הדס גודמן על ארגון הפעילות .וכן לשלומית,
אילה ,ענת ואילה.
יישר כוח לתלמידות שכבת ח׳ שייצגו אותנו בתחרות ״גם
אני יכול״ שהתקיימה השבוע בישוב בני דרור.
התלמידות :יעל אקוקה ,הודיה חבה ,עדן דהן ,נעמה
כמכאג׳י ,שירה אברמס ,אודיה ורגון ,חוה הרמן ,אסתר
נוחימובסקי ,רחל לווינשטיין ,בר ספייב.
שלושת המוצרים שהן פיתחו במסגרת התכנית היו ״סל
אור קולי״  -משחק כדורסל מאיר ומנגן המותאם לילדי
המוסד קרן אור שבו הן ביקרו ,״מתגב״  -מתקן מיוחד
לאדם בכסא גלגלים שעוזר לו להתמתח וליישר את הגב,
ו״סייף & סאונד״  -משדר ייחודי המתריע מפני הפסקת
חשמל בדירה של מוגבל הזקוק לחשמל .שלושת
המוצרים יעמדו בתערוכה שנתמקד ב״ה ברחבת הכניסה
ואתם מוזמנים לבוא ולהתרשם מעבודתן המדהימה של
הבנות שזיכתה אותן בציון לשבח על עבודת צוות.
תודה לצוות מדעים שליווה את התהליך ,לברק כהן,
לרפאל ולאיציק על העזרה בבניית הדגמים ולנורית
ולמיכל בויאר שליוו את התלמידות לשלב השיפוט
ולשלב התערוכה.
שבת שלום!
וחודש טוב
הרב עודד
וצוות האולפנא

מזל טוב לצוות:
לאביגיל אבן דנן להולדת הבן
מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן
נעמי לוין ,נופר שטסל ,נועה זרמטי ,יעל שליאכטר ,תהילה אלנשטיין ,אורה וינר ,ןנעמי האנו
:

ברכות ואיחולים לאריאלה חריש משכבת י"ב לרגל זכייתה בפרס "הפעיל המצטיין".

אריאלה חריש
תלמידה כיתה י''ב באולפנת חורב בירושלים .מתנדבת ב''שלווה'' עמותה
הפועלת לעתיד טוב יותר לאנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
עובדת עם קבוצת בנות בגילאים  61-61מסייעת בניהול ובטיפול השוטף של
הקבוצה.
יוזמת ומסייעת לזולת באופן אחראי ומסור ,יוצרת קשרים אישיים משמעותיים
ופועלת באופן עקבי מתוך עולם ערכי של נתינה והכלה.

על כל אלה ועוד מוענק לאריאלה אות הפעיל המצטיין
לשנת תשע''ד

לראש האולפנא הרב עודד היקר ומשפחתו

צרור ברכות ואיחולים לבבים לרגל הגיע בנכם לגיל מצוות.
אנו מאחלים שיזכה להמשיך את דרככם החינוכית להגדיל
תורה ולהאדירה,
ותזכו לרוות נחת ,שמחה וברכה מכל ילדכם
בהערכה רבה,
צוות האולפנא.

