ערש"ק פרשת שמיני ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
פרשת שמיני

הרב יהודה ולד

יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ ַ ,וי ְִּּּתנ ּו בָ הֵ ן אֵ ׁש ,וַ י ּ ִָּשימ ּו ָעלֶ יהָ ְקט ֶֹרת ,וַ י ּ ְַק ִּרב ּו
הרֹן נ ָָדב וַאֲ ִּביהוּא ִּא ׁ
" ַוי ְִּּקח ּו ְבנֵי אַ ֲ
או ָתם ,וַ יָּמֻ ת ּו ִּל ְפנֵי
וַתאכַ ל ֹ
וַתצֵ א אֵ ׁש ִּמ ִּּל ְפנֵי יְהוָ הֹ ּ ,
ִּל ְפנֵי יְהוָ ה אֵ ׁש ז ָָרה אֲ ׁ ֶשר לֹא ִּצ ָ ּוה א ָֹתםֵ ּ .
יְהוָ ה"
אנו נפגשים בפרשה עם מותם של קדושים ,אש היוצאת מלפני ה' ושורפת את בני אהרון
נדב ואביהוא.
מה היה חטאם ? מדוע נענשו בצורה כל כך קשה?
אומרת לנו התורה" -ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציווה אותם"
מסביר הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספרו אורות הקודש –
רצונם היה קדוש וטהור .ומתוך רצון לקרבת ה' התעוררו בקדושה עצומה להקריב קטורת.
אך "אשר לא ציווה אותם" ,הקב"ה לא ציווה אותם הקטרה בדרך זו .עבודת ה' אינה
מתחילה ונגמרת ברצון שלנו ,בהבנה שלנו –אלא על פי רצון ה' החוקים והמשפטים שציווה
אותנו.
אנו עובדים אותו על פי הכללים והחוקים שניתנו לנו בסיני.
ההתלהבות והאש הבוערת בתוכנו ,הם חיוביים ונצרכים אך הם חייבים תמיד להישאר
במסגרת של הציווי האלוקי.
אנו בדור של רצון גדול מאוד – להתחבר ,להרגיש ולבעור ,שקיקה אמיתית לקרבת
אלוקים ורוחניות.
עלינו לפתח ולתת מקום לכוחות אלו אך לנתבם תמיד להיות במסגרת הציווי האלוקי על
פי התורה והמצוות.
דרך זו תוביל אותנו לעבודת ה' השלימה.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
בליל שושן פורים התקיימה מסיבת פורים
לבנות האולפנא ובנות משפחותיהן .הערב
נפתח בדבריו של הרב עודד ,לאחר מכן נהנו
הבנות מהופעה של האחים גת ומהרקדה סוחפת
עם התקליטנית נתנאלה .במסיבה השתתפו
למעלה מ 044 -בנות שנהנו מאווירה פורימית
שמחה ,מתחפושות מקוריות ומכיבוד קל.
תודה רבה לרכזות החברתיות אילת ומלכה על
ארגון הערב ,לענת זאדה על ארגון ההופעות
המרשימות ,למדריכות רומי ,דליה ושרה ברכה
על העזרה הרבה ,לחיים על הארגון הטכני,
לבנות שכבת י"ב על הפעלת מתקני האוכל,
לבנות שכבת י' על הפרסום ,הקישוט והאחריות
על הכרטיסים.
ב"ה לאחר שבועיים עמוסים בכל טוב אנו חוזרים לשגרת לימודים ברוכה עד היציאה
לחופשת הפסח .אנו מאחלים הצלחה רבה לבנות המתחילות לגשת למתכונות במקצועות
השונים.

לבנות שכבת י"ב התקיים ערב נוסף של הכנה למסע לפולין.

במסגרת תוכנית כישורי חיים העבירה היועצת גילה ברגר סדנא לכתה י 3בנושא  :לחץ ,
מאפיינים ,גורמים ודרכי התמודדות באופן אישי וכיתתי .ובכתות יב , 2יב 3סדנא בנושא
הכנה רגשית לקראת המסע לפולין .הסדנא עסקה בסוגי רגשות ויסות רגשי ,תפיסה
סובייקטיבית חששות ודרכי התמודדות  ,חיבור לחזקות שבפרט ושל הקבוצה.

השבוע התקיימה תוכנית לשמה לבנות כתה י' התוכנית
עסקה ב"חזרה לילדות"
תודה רבה לחנה חן ולמדריכות דליה ורומי על ההשקעה.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן :חנה ויין ,לינוי כהן
פאסריאן ,שוהם חנוכה ,מירב שטרית ,אילת וורצל ,שהם מועלמי ,לאה
קרני ,יעל שטיינר ,אדוה פרנקפורטר ,עדי פרנקפוטר ,אילת שושנה
ברמן ,לירון אדרי ,עדי כהנא ,לירי כליף ,רבקה גולדברג,
הדר יום טוב.

ברכות לכיתה י"ב  ,5למחנכת הכיתה נאוה ועקנין
ולמורה לאמנות עדי דוד ,על זכיית בנות הכיתה,
בתחרות עיצוב הכרזה" ,השילוב  -פנים רבות לו".
הכרזה תייצג את המת"י בכל ההזמנות והאירועים
במשך השנה.
להלן הזמנה הנושאת את הלוגו שעוצב על ידי
בנות הכיתה.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

תזכורת

ערבי דיווח להורים.
ביום ראשון כ"א באדר ב' ( ,)2334332430בין השעות  22:44- 30:44יתקיים
אי"ה ערב דיווח להורי בנות כיתות י' י"א י"ב.
ביום ראשון ,כ"ח באדר ב' ( )3434332430בין השעות  22:44- 30:44יתקיים
אי"ה ערב דיווח להורי בנות כיתות ז' ח' ט'.

בערב זה יעמוד לרשותכם זמן קצר לשיחה עם מחנכת הכתה והמורים
המקצועיים .במידה ותרצו לקיים שיחה יותר מעמיקה ,הנכם מתבקשים לקבוע
פגישה עם המחנכת ו3או המורים המקצועיים בנפרד.
אנו רואים בהשתתפותכם בערבי ההורים חשיבות רבה ,בהמשך שיתוף
הפעולה ,להצלחת בנותיכם.

ערב הורים ובנות לקראת בחירת מגמה
לבנות שכבה ט' ולהוריהן,
הנכם מוזמנים למפגש משותף של הורים ובנות עם הנהלת האולפנא וצוות מורי
המגמות ,להצגת המגמות השונות לקראת שנה"ל הבאה.
בערב זה נציג גם את מסגרת הלימודים הכוללת לכתות י'-י"ב.
הערב יתקיים אי"ה ביום רביעי ,כ"ד באדר ב' ( )2,,3בשעה  24:44בערב,
במרכז המדעים באולפנא.
בברכה,
הנהלת האולפנא

