ערש"ק פרשת פקודי ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
מו ֵּעד וַ ּיַעֲ שׂ ּו ְּׁבנֵּי יִ ְׁשׂ ָּר ֵּאל ְׁ ּככֹל אֲ ֶשר ִצ ָּ ּוה
"וַ ּ ֵּת ֶכל ָּּכל עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ַּכן א ֶֹהל ֹ
ֹשה ּ ֵּכן ָּעשׂ ּו" (שמות ל"ט ל"ב)
ה' ֶאת מ ֶ

בסוף פרשת פקודי ,עם סיום בניית מלאכת המשכן ,אומרת התורה "ויעשו בני ישראל ככל אשר
ציוה ה' את משה" ,ושואל על כך רבי חיים בן משה ִא ְּבן עֲ טַ ר ,בעל פירוש "אור החיים" על התורה,
מדוע נאמר ויעשו בני ישראל בלשון רבים ,הרי בצלאל ,אהליאב וכל חכמי לב ,הם אלה שעשו את
המשכן ומדוע התורה מתארת זאת בלשון רבים ,כאילו כל ישראל היו שותפים בבניית המשכן? ועל
כך הוא משיב" :והגם שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב  -שלוחו של אדם כמותו ,וכאילו כל ישראל
עשו .והגם שלא מצינו שעשה בצלאל אלא במאמר ה' ולא הם שלחוהו ,אעפ"כ הרי הסכימו עליו".
ועוד מוסיף בעל "אור החיים הקדוש" ואומר "עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום
התורה ,והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה ,והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל כל אחד יעשה
היכולת שבידו ויזכהו זה לזה .ואולי כי לזה רמז באומרו ואהבת לרעך כמוך ,פירוש לצד שהוא
כמותך ,כי בשלומו ייטיב לך ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ,ואם כן ,אינו אחר אלא אתה
עצמך וכאחד מחלקיך ,ובזה מצאנו נחת רוח ,כי ה' ציוה תרי"ג מצוות ,ומן הנמנע שימצא אדם אחד
שישנו בקיום כולם ,וזה לך האות כהן ולוי וישראל ונשים ,יש מצות עשה בכהנים שאין מציאות
לישראל לעשותם ,ויש מצוות לישראל שאינם בכהנים ,וכן בלויים וכן בנשים ,ומה מציאות יש ליחיד
לקיימם להשלים תיקון לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו אשר יכוונו להם? אלא ודאי שתתקיים התורה
במחברת הכללות ויזכה זה מזה .והוא מה שאמר הכתוב כאן "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה'",
כינה לכולם יחד מעשה כולם ,הגם שמהם הביאו הנדבה מהם עשו מלאכה ,יאמר על כללותם שעשו
הכל".
מדבריו של בעל אור החיים הקדוש אנו רואים עד כמה חשובה אחדותן של ישראל אשר בלעדיה,
אין ח"ו קיום לתורה בכללותה .לכל אחד ואחד מכלל ישראל יש תפקיד ומשמעות מיוחדת ורק
מבין כולם יחד מתקיימת התורה.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
בשבת האחרונה התקיימה שבת שכבה לבנות שכבת י'
בפנימיית האולפנא .אורח השבת היה הרב גלעד לואיס שמלווה
את בנות השכבה זו השנה השנייה בפעילות לשמה .מלבד
השיחות נהנו הבנות מהשהות המשותפת והמגבשת במשך
השבת .תודה למחנכות שליוו את השבת :רכזת השכבה רבקה
טרופ ,רחל גולד ,נתי פרידמן ,הודיה ירוסלביץ' ובני משפחותיהן.

להורי בנות שכבת י"א התקיים ערב הסברה לקראת המסע לפולין.
השבוע שמעו בנות השביעית והשמינית הרצאה מד"ר חיים שלם ,מדריך במסע של בנות י"ב
לפולין ,בנושא מנהיגות רבנית חסידית בשואה .השיחה התבססה על יומן מקורי מרגש ביותר
שנכתב על ידי הרב יהושע משה אהרונסון ז"ל ,תוך סיכון עצמי רב בחדר במחנה העבודה קונין.
במסגרת תוכנית כישורי חיים שמעבירה היועצת גילה ברגר הועברו בכל אחת מכתות ט' שתי
סדנאות בנושא דימוי גוף ודימוי עצמי ופגיעות מיניות .בנות כתה י' 4שמעו על התמודדות עם לחץ
וחשיבה חיובית כהכנה לבחינות הבגרות .בכתה י"ב 5עסקו בנושא זיהוי סימני אלימות בבן זוג .בנות
שכבת י"ב שמעו במסגרת התוכנית הרצאה מפי מר צורי דהאן מחברת "פסיעות" בנושא "לגעת
בנפש" .בשיחה עלו הנושאים :התמכרויות ,דרכי התמודדות עם משברים ,בקשת עזרה ומתן כלים
מעשיים להתמודדות וניהול רגשות .תודה לרכזת השכבה הדס גודמן על העזרה בארגון השיחה.

בנות שכבת י"ב עובדות במרץ רב לקראת
פעילויות חודש אדר הרבות שהן מופקדות
עליהם ובהן גולת הכותרת :הכתרת
הרבנית וההצגה הגדולה .לשם כך הן
נשארו לעבוד ביום חמישי בלילה על
קישוט האולפנא ולנו בפנימיית האולפנא.
יישר כח לבנות חיה זילברמן ונעמי בנג'י
על עלייתן לשלב הגמר בתחרות האולפניאדה ובהצלחה רבה בשלב הגמר.
בשבוע שעבר התקיים באולפנת חורב ,כנס מקהלות לבנות אולפנות .מקהלת חורב בניצוחן
של יונת אדמוני ומיכל פלדמוס ,ייצגה את
האולפנא בכבוד ,זכתה לתשואות רבות והערכה רבה ממשתתפות הכנס.

מזל טוב לאנשי הצוות :ליעקב (סבא יעקב) אנסבכר להולדת הנכד ,לאורית
אזוגי להולדת הבן,לדבורה שמחוביץ להולדת הנכדה.
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:

שירה נוב ,הדר

שטרסברג ,אילור קלה ,ספיר ויצמן ,רבקה דניגר ,יעלי ינון ,שירת בן זכריה,
אביה לוי ,מירב לוסטמן ,אבישג מזרחי ,אוראל מנחם ,שיראל כהן ,מעין
רחימי ,מיריאל דניאלי ,הילה ניניו ,אביגיל רוזנר ,אלינוי גדעוני ,רעות
רפפורט ,נעמי חזנוביץ' ,שירה שרייבר ,ספיר מרזייב,עדי דשן ,הילה שמאי ,נעמי
סבג ,אביטל סימקיס ,דליה ליבוביץ

שבת שלום!
וחודש טוב.
הרב עודד
וצוות האולפנא

