ערב שבת קודש פרשת תרומה ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
תו ָכם" (שמות כ"ה ח')
"וְ ָעשׂ ּו ִלי ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ׁ ָש ַכנְ ִּתי ְּב ֹ
בפרשת השבוע מצווה התורה עלינו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" פרשנים רבים שואלים על עצם הציווי
של מלאכת המשכן ועל תפקידו ,מהי המשמעות של מקום להשראת השכינה? וכך שואל האברבנאל "למה
ציווה יתברך במעשה המשכן ואמר ושכנתי בתוכם ,כאילו היה הוא יתברך גשם (גשמי) מוקף ומוגבל
במקום -,שהוא הפך האמת ,כי הוא יתברך אינו גשם ואינו כוח בגשם ואיך יחסו לו מקום? והוא יתברך אמר
(ישעיהו ס"ו א') "השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי?" גם שלמה
אמר על בניין הבית (מלכים א' ח' כ"ז) "והנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר
בניתי" והם מאמרים סותרים זה את זה.
ומשיב על כך האברבנאל " ...הייתה כוונתו במעשה המשכן וכליו שלא יחשבו שעזב ה' את הארץ הזאת
ויאמרו שבשמים כסאו והוא מרוחק מבני אדם וכדי להסיר מלבם האמונה הכוזבת הזאת ,צווה שיעשו לו
משכן כאלו הוא ישכון בתוכם שיאמינו כי אל חי בקרבם והשגחתו העליונה דבקה עמהם .זה עניין "ושכנתי
בתוך בני ישראל"" ...והתהלכתי בתוככם"" ,השוכן אתם בתוך טומאתם" ...שהוא כולו משל ומליצה,
להשראת שכינתו ולדיבוק השגחתו בהם ...וצווה לשים הכיור וכנו כמזהיר אותם" :רחצו הזכו ,הסירו רע
מעלליכם" :ומזבח העולה – לשרוף שמה תאוותיהם הגשמיות ויצרם הרע ,ובהיכל היה שלחן ומנורה ומזבח
הקטורת – כאילו כלים לשרת לפני מלכו של עולם .לא שהיה הוא יתברך צריך לדבר מכל זה חלילה וחס-
אלא להשריש בנפשותיה ם כי ה' אלוקים מתהלך בקרב מחניהם .וכמו שאמר על דרך השיר (שיר השירים ב'
ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" כל מחשבותיהם ,וזו עצמה הייתה כוונת
מאמרו (ישעיהו ס"ו א' ) "השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי" – אין בית למשכן אשר
אני צריך אליהם .כי "את כל אליה ידי עשתה" .אבל צוויתי לעשותם ,כדי להשריש בלבם השגחתי .והוא
אמרו( ,ישעיהו ס"ו ב') "ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי" עכ"ל.
תפקידו של המשכן על פי האברבנאל ,הוא להעמיק את עמידתנו תמיד לפני הקב"ה ולהרגיש על ידי
המשכן וכליו את מציאות ה' אשר חי בקרבנו ,כפי שבאמת נאמר בכתוב "ועשו לי מקדש" אבל התכלית
היא כהמשך הפסוק "ושכנתי בתוכם" ,בתוך כל אחד ואחת מאתנו .ובעז"ה נזכה כולנו לחזק בתוכנו את
ידיעת ה' ואת נוכחותו בכל בחיינו ,בבחינת "שיוויתי ה' לנגדי תמיד".

הורים יקרים,
ברצוננו לשתף אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
במסגרת שיעורי החינוך העוסקים במודעות עצמית התקיים לבנות שכבת ט' יום עיון בנושא
מודעות גוף-נפש .הבנות השתתפו בסדנאות מעשירות של הקוסמטיקאית והמאפרת הגב'
אסנת הררי ושל הסטייליסטית הגב' אסתר בן אלבז .בסדנאות הן שמעו על הקשר בין
תחושה פנימית למראה חיצוני וכן להפך ,ועל החשיבות של שמירה וטיפוח המראה .לאחר
מכן התקיימה סעודת צהרים בריאה שהוכנה ע"י בנות השכבה .הבנות שמעו על שפת גוף
והקשר בין פנים וחוץ בהרצאה המלווה בהדגמות ע"י הגב' שרית ספרא והגב' כנרת ,וסיימו
בהצגה מושקעת של המחנכות :טליה גפן ,אילת וידברג ,רות לבנברג ,ויונה פיש שסיכמה
את מהלך היום כולו.

בנות שכבת ח' יצאו ליום סיור במערות בית ג'וברין .הבנות נהנו מזחילה במערות ומהליכה
משותפת במזג אוויר מרענן .תודה לצוות המורות שהתלווה ולמשה נוימן על הובלת הסיור.
במסגרת שיעורי חלמי"ש יצאו בנות שכבת י"ב ליום עיון בישוב אלון שבות שבגוש עציון.
במסגרת היום ,הן השתתפו בסדנאות תנועה ,פסיכודרמה ועוד ,השתתפו בהפרשת חלה עם
אורה ועזרי טובי ,סיירו במקווה של היישוב ,ושמעו את שיחתם של הזוג דפנה ואלרועי
אדרעי" -קביים של אמונה" .תודה רבה לרכזת חלמי"ש טובי איזק על ארגון והובלת היום,
תודה למדריכות רומי ,דליה ושרה ברכה שהצטרפו לסייע לניהול היום.

בנות שכבת י"א עובדות במרץ ובעניין רב לקראת הפסטיבל שיתקיים בעז"ה בי' באדר א'.
בנות מגמות ביולוגיה ,כימיה ,פיזיקה וביוטכנולוגיה בשכבת י"ב שמעו את הרצאתו של ד"ר
אודי וולף ממשטרת ישראל .ההרצאה עסקה במורכבותו של תהליך הזיהוי הפלילי הדורש
"חשיבה מחוץ לקופסא" והדרישה לבדוק את זירת הפשע בכל ההיבטים ,תוך שימת לב
לכל הפרטים בה .בהרצאה ניתנו דוגמאות ממקרים במציאות ושיטות עבודה מהמחלקה.
קבוצת מציינות באסטרונומיה הוזמנה
להציג בתערוכת תוצרי למידה בכנס
חינוך וחלל,

על שם אילן ואסף רמון ז"ל  .הבנות בחרו להציג את אופן חישוב לוח השנה העברי ,נושא
המשלב אסטרונומיה ויהדות .הבנות חקרו את הנושא ,הכינו מצגת ופוסטר ,ואף בנו מוצג
שבו ניתן להסתכל דרך חורי הצצה שונים ולראות את מופעי הירח .התבקשנו לשלוח 3
נציגות בלבד לכנס ונבחרו :מאירה ליפלין ,מאירה שור ונעמי חלפון .הן הסבירו בחן תוך
הפגנת ידע רב את אופן חישוב לוח השנה לבאי התערוכה .בהמשך הערב היו הרצאות של
רונה רמון ,ד"ר יגאל פת-אל יו"ר האגודה
הישראלית לאסטרונומיה ואנה לי פישר,
אסטרונאוטית

מנאס"א

שסיפרה

על

חוויותיה בחלל.
בסוף השבוע התקיימה תפילה בציבור למען
שחרורו של אחינו יונתן פולארד מהכלא
האמריקאי ,על ידי כל מוסדות החמ"ד
בארץ ובכללם בנות האולפנא .בנות שכבות
ח'-ט' אף השתתפו בתפילה שהועברה
בשידור חי ,במעמד הרבנים הראשיים לישראל.

מזל טוב לצוות :לתפארת סגל לאירוסיה.

מזל טוב לבנות :טל גרינשטיין ,רחל זייני ,הילה גרינשטיין ,נוי'ה
קורינאלדי ,מעין קנד ,אוראל צדוק ,נאוה גוטשל ,עדי שפיגלמן,
אדירה שור ,טל מרקובסקי ,אביבה לובודה ,גילת פרנק ,טל אליווה,
מיכל שקרג'י.

שבת שלום וחודש טוב!
הרב עודד
וצוות האולפנא

