ערש"ק פרשת תולדות ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
בת ֶּאת-יַעֲ קֹב" (בראשית כ"ה כ"ח)
"וַ יֶּאֱ ַהב יִ ְצ ָחק ֶּאתֵ -ע ָשו ִכיַ -ציִ ד ְב ִפיו וְ ִר ְב ָקה א ֶֹּה ֶּ
"שני בניו של יצחק ייצגו שני יסודות בביתו; עשו – את הכוח החומרי ,יעקב – את הכוח הרוחני.
יודע היה יצחק ,כי האומה זקוקה לשני הכיוונים .אף הוא כנראה ידע את הנבואה ,כי הרב בכוחו
החומרי יעבוד לצעיר ולחלש ממנו" :ורב יעבד צעיר" .אך כסבור היה יצחק ,שעשו ויעקב יקיימו
את תעודת אברהם בכוחות משותפים ,בלב אחים ומתוך השלמה הדדית; לפיכך הועיד לעשו
ברכה בעלת תוכן חומרי ,וברכה רוחנית הייתה שמורה עמו ליעקב .ברכה זו ,שנועדה ליעקב,
הייתה חסרת כל ערך לעשו ,שכן מטבעו לא הייתה לו כל הבנה לצד הרוחני של בית אברהם.
אולם ,מבית לבן ידעה רבקה את הקללה שבפיצול זה ,ידעה מניסיונה ,שהחומר יהיה לברכה
וישועה רק בבית שרוח אברהם מפעמת בו ,רק בידו של זה שרוחו של אברהם מדריכה אותו .היא
הטיבה לראות :החומר שאין עמו רוח ,היה בעיניה קללה ,את הברכה ראתה רק בלתי מחולקת,
יורדת על ראשו של אחד"

ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל בראשית כ"ז

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם באגרת זו בנעשה
באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבות ט'-י"ב יצאו לשבת
האולפנא המסורתית באולפנת כפר פינס.
הנושא שנבחר לשבת היה "עם הפנים
לכלל ישראל" .במהלך השבת שמענו את
סיפור חייהם של אורחי השבת ,ענת ושביט
רבינצקי ועל חזרתם בתשובה .הבנות נהנו
מהשהות המשותפת ,ממפגש עם המחנכות,
מעונג שבת שהתמקד בשירי הרב קרליבך
ובסיפורים עליו ,מפעילות מגבשת שהועברה על ידי
בנות השמינית ,ומאווירה מיוחדת ומשפחתית .בסיומה של השבת התקיימה הרקדה .תודה רבה
לאנשי הצוות ,המחנכות ובני משפחותיהם שהצטרפו לשבת זו.
בנות משכבת ט' יצאו להתנדבות ראשונה בפרוייקט הבין דורי שמתקיים בבית האבות נופי
ירושלים .תודה למדריכה שרה ברכה שהצטרפה.
לבנות שכבת ח' התקיים בוקר שכבה בגן סאקר.

"לשמה" :התוכנית מתקיימת מדי שבוע עבור בנות שכבת ט' .הפעילות מתקיימת מזה  3שבועות
ורשומות אליה כ  09בנות .מדי שבוע נשארות הבנות ללון באולפנא ,משתתפות בפעילות של
המדריכות ,שומעות שיחה תורנית מפי הרב גלעד לואיס ונהנות מפעילות ערב מגוונת כגון :ערבי
שירה ,ריקודי עם ,סדנאות יצירה ועוד.
עבור בנות שכבת י' השבוע התקיים מפגש ראשון לשנה זו .התוכנית כללה :סדנת בלונים מושקעת
וחוויתית ,התנדבות בבית החולים שערי צדק אשר במהלכה הבנות ביקרו במחלקות שונות ,חילקו
לחולים את הבלונים המיוחדים שהכינו ואיחלו רפואה שלמה .לאחר מכן שמעו את שיחתו של הרב
גלעד לואיס וסיימו בפעילות
מדריכות" :סוגיות על פחיות" -הוצגו
דילמות מחיי היומיום של הבנות
ונערכו דיונים סביב שולחנות עגולים.
ביוזמת מספר תלמידות ציינו השבוע
באולפנא את חג הסיגד .חג הסיגד
מצוין על יד העולים מאתיופיה כחג
הכיסופים לארץ ישראל.
מבואת האולפנא קושטה וגם הצלצול
שונה לשיר המבטא את געגועי יהודי
אתיופיה לארץ ישראל.

משפחת האולפנא שולחת תנחומיה למשפחת ויצמן
ולתלמידותינו היקרות אור שלי וספיר
על פטירת אימן אילה ע"ה.

משפחת האולפנא שולחת תנחומיה למר צבי ברויאר
על פטירת אמו ז"ל.

מזל טוב לאנשי הצוות :למרים רוזנפלד להולדת הנכדות,
מזל טוב לבנות שחגגו בשבוע האחרון את יום הולדתן:
חן אורפלי ,אילה אורפלי ,איילת השחר תא שמע ,שיראל חייק ,דבורה ארם,
שירה ליבוביץ' ,רותם מזרחי ,טליה אברהם ,מיכל קמנסקי ,עדן בן לולו ,מרב
בן שימול

בקשת עזרה מהורים לבנות האולפנא המתמודדות בחידון באסטרונומיה ע"ש אילן רמון ז"ל.
אני שמחים לבשר שקבוצת תלמידות מכיתות ז' ,ח' וט' מאולפנת חורב עלתה לשלב השני של
החידון באסטרונומיה ע"ש אילן רמון ז"ל .יש לציין כי רק  39בתי ספר מרחבי הארץ עלו לשלב זה.
הבנות המשתתפות בתחרות ,עובדות במרץ על המשימה המאתגרת שעליהן לפתור :לתכנן מחקר
על כוכב הלכת שבתאי ולהנחית גישושית רובוטית על אחד מהירחים של שבתאי.
הורים המבינים בנושא ומוכנים לעזור לבנות במשימה ,מתבקשים ליצור קשר עם הגב' נורית אהרוני
מנהלת אשכול הפיס בכתובת מייל  , Nurit@horev.org.ilתודה רבה.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

